Regulamin Uczestnika Zielonej Szkoły
1. Uczestnik Zielonej Szkoły jest:
 uśmiechnięty, wesoły, kulturalny, koleżeński, udziela pomocy młodszym
i słabszym,
 zaradny w każdych okolicznościach,
 człowiekiem honoru dbającym o dobre imię Zielonej Szkoły.
2. Uczestnik Zielonej Szkoły szanuje
oraz wszystkich uczestników.
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3. Uczestnik ma prawo do:
 brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa
w planowaniu i organizacji zajęć,
 korzystania z urządzeń i sprzętu na terenie Ośrodka,
 korzystania z telefonu w czasie wolnym od zajęć,
 bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika
lub wychowawcy,
 zgłaszania się o każdej porze do opiekunów grupy.
4. Uczestnik zobowiązany jest do:
 zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
 przestrzegania
zasad
bezpieczeństwa
organizowanych w ramach Zielonej Szkoły,

podczas

wszystkich

zajęć

 stosowania się do poleceń wydawanych przez kierownika, opiekunów
i przewodników,
 nieoddalania się od grupy i z terenu Ośrodka bez wyraźnego zezwolenia
opiekuna grupy,
 dbania o czystość osobistą oraz ład i porządek w pomieszczeniu sypialnym
i w całym otoczeniu Ośrodka,
 nieniszczenia zieleni, niepłoszenia zwierząt,
 nieniszczenia obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych,
 przestrzegania planu dnia,
 przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowywania ostrożności na
ulicach i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
 niespożywania podczas całego pobytu alkoholu i środków odurzających oraz
niepalenia tytoniu i innych wyrobów tytoniowych,
 przestrzegania regulaminów:

o Uczestnika Zielonej Szkoły,
o poruszania się po drogach,
o korzystania z basenu,
o wewnętrznego Ośrodka i zasad bhp.
5. Zasady szczegółowe:
 W autokarze
a) nie spożywamy pokarmów mogących zanieczyścić jego wnętrze,
b) śmieci wyrzucamy do przygotowanych koszy lub pojemników obok foteli,
c) podczas jazdy słuchamy objaśnień
nie zmieniamy miejsc, nie hałasujemy,

kierownika

lub

opiekuna,

d) wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszamy natychmiast
kierownikowi lub opiekunowi.
 Podczas zwiedzania
a) Podczas zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, wystaw
nie dotykamy eksponatów, uważnie słuchamy objaśnień przewodnika/
kierownika/ opiekuna.
b) Nie oddalamy się od grupy.
c)

W zwiedzanych obiektach nie hałasujemy, nie spożywamy pokarmów,
nie siadamy w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

d) Podczas zwiedzania obiektów sakralnych dostosowujemy się
do regulaminu obowiązującego w tym obiekcie (odpowiedni strój,
zachowanie ciszy, uszanowanie miejsca świętego).
e) Na miejsca zbiórek przychodzimy zawsze punktualnie.
 W ośrodku
a) W sanitariatach utrzymujemy idealną czystość.
b) Dbamy o ład i porządek w pokojach.
c) Nie niszczymy sprzętów.
d) Nie wychylamy się przez okna i balkony.
e) Każdorazowe oddalenie się z miejsca zgłaszamy opiekunowi.
f) Telefony komórkowe, mp3 itp. Uczestnicy zabierają na własną
odpowiedzialność, opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności
za ewentualne zgubienie lub zniszczenie tych urządzeń.
6. Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony lub ukarany.
- Za aktywność i wzorowe zachowanie przewiduje się następujące wyróżnienia:
 wyróżnienie przez wychowawcę przed grupą uczestników,

 wyróżnienie przez kierownika.
- Za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminów uczestnik może być
ukarany:
 upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy,
 upomnieniem i naganą przez kierownika,
 wysłaniem listu informującego o zachowaniu do rodziców.

Data i Podpis Uczestnika:

Data i Podpis Rodzica:

