
REGULAMIN OBOZU JEŹDZIECKIEGO 

I. Uczestnik zobowiązany jest do : 

1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców i instruktorów jazdy obozu. 
2. Przestrzegania wewnętrznego regulaminu hotelu. 
3. Przestrzegania przepisów prawa miejscowego. 
4. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie: regulamin kąpieli, p.poż,  
regulaminu wycieczek itp. 
5. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia:  
- punktualnego przybywania na posiłki i zbiórki, dyżury na posiłkach i w stajni (prace porządkowe w 
stajni ,zadawanie paszy i ściółki oraz pomoc przy wypuszczaniu i wpuszczaniu koni na padoki) 
 - obowiązkowego udziału w imprezach i zajęciach obozowych  
 - dbania o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu,  
 - dbania o higienę osobistą, 
 - przestrzegania ciszy nocnej. 
6. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie jazd, opalania się, wycieczek, zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, zajęć w stajni itp.  
7. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszystkich zauważonych przez siebie usterek i 
nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu.  
8. Zgłoszenie kierownikowi obozu lub wychowawcy faktu nieprzestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu przez innych uczestników obozu. 
9. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy problemów zdrowotnych.  
10. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy kradzieży lub innego przestępstwa 
popełnionego na szkodę uczestnika obozu lub obsługi obozu.  
11. Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników obozu.  
12. Na obozie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas posiłków, jazdy konnej, 
zajęć integracyjnych i wychowawczych oraz w trakcie ciszy nocnej. Dopuszczalne jest używanie 
telefonów komórkowych jedynie za zgodą wychowawców, kierownika i instruktorów. W każdym 
czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy lub z 
kierownikiem ośrodka. Osoby w wieku do lat 11 włącznie oddają telefony na noc wychowawcom.  
13. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00, w tym czasie trzeba być umytym i w łóżku oraz mieć 
zgaszone światło, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz bezwzględny zakaz 
opuszczania pokoi.  
14. Wizyty rodziców lub innych gości zgłaszamy wychowawcy, które dozwolone są poza godzinami 
dyżurów i jazd i nie kolidują z obowiązkami uczestnika w tym dyżurów stajennych. 
15. Obowiązuje segregacja śmieci (szkło, plastik, papier ) ze szczególnym uwzględnieniem zgniatania 
butelek.  
16. Obowiązuje kultura osobista, tzn. nie wchodzimy do pokoju wychowawców bez uprzedniego 
zezwolenia, należy pukać.  
17. Uczestnik obozu ma obowiązek w pierwszej kolejności poinformować wychowawcę w sytuacji 
gdy coś się wydarzy. 
18. Na posiłkach, każdy uczestnik ma możliwość samodzielnego nakładania jedzenia. W związku z tym 
należy z rozwagą nakładać tyle żeby wszystko zjeść. Nie wolno zostawiać i marnować jedzenia na 
talerzu. Po skończonym posiłku każdy odnosi naczynia w wyznaczone miejsce według ustalonej 
segregacji oraz sprząta po sobie miejsce, w którym jadł w tym stół, krzesło i podłogę wraz z 
wytarciem mokrych plam. 
 
 

 



II. Uczestnikowi zabrania się: 

1. Niszczenia sprzętu będącego w dyspozycji obozu pod groźbą odpowiedzialności finansowej.  
2. Samowolnego oddalania się od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp.  
3. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających (np. narkotyków).  
4. Zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza uczestników i obsługi obozu. 
5. Przebywania w stajni bez zgody i wiedzy instruktorów lub wychowawców.  
6. Zabrania się chodzenia przez stajnie krytą oraz przez hotel, szczególnie po jazdach.  
7. Zabrania się trzymania w pokojach sprzętu do jazd konnych.  
8. Zabrania się podchodzenia i dotykania koni bez zgody instruktorów w stajni halowej. Szczególną 
uwagę zwracamy na ogiery, które potrafią dotkliwie ugryźć.  
9. zabrania się zamawiania jedzenia z zewnątrz (w wyjątkowych okolicznościach za zgodą 
wychowawcy i kierownika )  
10. Zabrania się spożywania zupek chińskich, gorących kubków, chipsów oraz nadmierne ilości 
słodyczy.  
11. Zakaz trzymania żywności w pokojach. 
12. Kategorycznie zabrania się spożywania napojów energetycznych.  
13. Zabrania się głośnego zachowywania na stołówce, szczególnie podczas posiłków, tzn. nie wolno 
krzyczeć, podnosić głosu oraz szurać krzesłami.  
14. Zakaz obrażania się i marudzenia, pyskowania oraz używania wulgarnego słownictwa.  
15. Zakaz deptania świętej trawy przed hotelem. 
16. Zakaz chodzenia korytarzem hotelowym, idziemy przez trybuny. 
17.Zakaz zielonej nocy oraz dewastacji mienia.  
 
III. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany, w zależności od wagi 

przewinienia:  

 - upomnieniem wychowawcy, 
 - upomnieniem kierownika obozu, 
 - ustną naganą, 
 - oddaniem do depozytu telefonu komórkowego, 
 - pisemną naganą z powiadomieniem rodziców,  
 - wydaleniem z obozu, bez zwrotu kosztów pobytu i przejazdu. 
 

  

 


