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REGULAMIN 
uczestnictwa w obozach i zajęciach organizowanych  
przez Stowarzyszenie Survivalu SZKOŁA TYGRYSÓW 

PREAMBULA 
Obozy SZKOŁY TYGRYSÓW są organizowane i przeznaczone dla dzieci i młodzieży pasjonującej się przygodą i różnymi formami 

aktywnego wypoczynku. Tu nie ma nudy, bo bogaty i urozmaicony program na każdą pogodę wypełnia czas uczestnikom naszych 
obozów. Wspinaczka, jaskinie, mosty linowe, zjazdy tyrolką – nie tylko podnoszą poziom adrenaliny, ale uczą odwagi i dyscypliny oraz 
wiary, że wszystko jest możliwe, zabawy integracyjne zapewniają znalezienie kolegów i przyjaciół, gry terenowe uczą pracy w zespole, 
w którym każdy jest ważny, a zawody i wyścigi uczą sportowej rywalizacji i zasad Fair play, samoobrona daje pewność siebie, strzelanie 
z broni pneumatycznej i łuku - uczą skupienia, a zajęcia survivalowe – zaradności, samodzielności, woli przetrwania, natomiast zajęcia 
z pierwszej pomocy i ratownictwa – uczą odpowiedzialności.   

Ten program - to wiedza i doświadczenie, które pomagają dzieciom i młodzieży pokonać strach i lek przed nieznanym. Jednakże 
obozy te nie są przeznaczone dla młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze i wysyłanie dzieci przez rodziców na te obozy  
w celach „dyscyplinujących ich” lub „za karę”, jest zupełnym nieporozumieniem.  

To są obozy o charakterze AKADEMII PRZYGODY, mające zapewnić uczestnikom szeroki wachlarz emocjonalnych, ciekawych zajęć 
w terenie leśnym, skalnym i jaskiniowym. Wymagana na obozie dyscyplina wynika jedynie z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkim uczestnikom wobec ambitnego programu zawierającego elementy survivalu i sportów ekstremalnych, realizowanego w celu 
dostarczenia emocji dzieciom - ale wyłącznie dzieciom - umiejącym dostosować się do wszelkich zapisów poniższego Regulaminu. 

Regulamin zawiera normy i uregulowania dotyczące organizacji zajęć survivalowych, w tym Obozów SZKOŁY TYGRYSÓW, 
warsztatów survivalowych oraz śródrocznych wyjazdów tematycznych, realizowanych przez STOWARZYSZENIE SURVIVALU - zwanym 
dalej „Organizatorem”. Nadrzędnym celem jest organizowanie dla swoich Członków jak najlepszego wypoczynku. Są to wyjazdy 
zbiorowe, co łączy się z zasadami współżycia w grupie. Zapewniając wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, 
ustalamy odpowiednie zasady postępowania oraz obowiązki obu stron.  

I. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA  
A. Ogólne zobowiązania 

1. Organizator na mocy Statutu Stowarzyszenia organizuje wypoczynek wyłącznie dla swoich członków oraz zgodnie z przepisami zgłasza 
swoje obozy w Kuratorium Oświaty.  

2. Organizator krzewiąc wśród dzieci i młodzieży survival. czyli naukę sztuki przetrwania, jako drogę do uczenia samodzielności, 
odpowiedzialności, zaradności i odporności na stres, organizuje zajęcia plenerowe oraz popularyzuje różne formy aktywnego 
wypoczynku dla uczestników, by poprawiać ich kondycję i potrzebę działania. 

3. Organizator zobowiązuje się realizować zaproponowane autorskie programy dostosowane do możliwości zróżnicowanych wiekowo  
i motorycznie uczestników obozu, zachowując równowagę między edukacją a integracją i wypoczynkiem. Programy specjalistyczne  
z ćwiczeniami odbywają się w małych grupach wiekowych, by wiedza i zdobywane doświadczenie uczestników było na miarę ich 
możliwości.   

4. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w sposób zapewniający uczestnikom maksymalne bezpieczeństwo. 
5. Organizator przyjął zmodyfikowany skautowy system wychowawczy – zajęcia blisko natury i jej poszanowaniem, zadania zespołowe 

i indywidualne polegające na zdobywaniu sprawności, wiedzy i umiejętności oraz przeżyciach opartych na pozytywnych emocjach, 
prowadzone przez wychowawców w małych zastępach kilkuosobowych, tworzących obozową drużynę TYGRYSÓW z Kierownikiem, 
oboźnym i zespołem kadry instruktorskiej -  budujących klimat i poczucie bezpieczeństwa wszystkich uczestników obozu oraz ich 
kreatywność i potrzebę odnoszenia sukcesu. 

6. Organizator ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków każdego uczestnika obozu oraz kadrę obozu Polisą OC i NNW. 
Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na polisie dostępnej u Organizatora.  

7. Organizator zapewnia, że instruktorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę merytoryczną do prowadzenia zajęć.  
8. Organizator informuje, że używany do zajęć sprzęt specjalistyczny ma atesty wymagane przepisami bezpieczeństwa i prawem. 
9. Niektóre zajęcia z udziałem własnej kadry obozu, Organizator ma prawo zlecić sprawdzonym podwykonawcom. 
10. Zgodnie z Polityką Prywatności Organizator zapewnia, że Dane Osobowe podawane w formularzach Kart Kwalifikacyjnych czy 

Deklaracjach Członka oraz Ubezpieczeniach – są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.  
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B. Ustalenia szczegółowe dot. rozliczeń finansowych i odpowiedzialności 

1. W przypadku braku obowiązujących dokumentów - Karty Kwalifikacyjnej, Deklaracji, Oświadczeń lub pełnej wpłaty na 30 dni przed 
rozpoczęciem oboziu Organizator ma prawo skreślić zgłoszonego uczestnika z listy, dokonując zwrotu dotychczasowych wpłat 
pomniejszonych o zadatek.  

2. W sytuacji opóźnionego przyjazdu na obóz lub wcześniejszego wyjazdu uczestnika, Organizator nie dokonuje żadnych finansowych 
zwrotów za niewykorzystane dni.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione bądź zniszczone w zdarzeniu losowym dokumenty, pieniądze oraz przedmioty 
wartościowe, które nie zostały zdeponowane u wychowawcy czy instruktora. 

4. Opiekunowie prawni uczestnika obozu/wycieczki odpowiadają finansowo za szkody i straty spowodowane przez ich dziecko.  
5. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, łamanie zasad i powtarzające się problemy wychowawcze uprawniają Kierownika 

wypoczynku do podjęcia decyzji o dyscyplinarnym wykluczeniu uczestnika z obozu. Taka sytuacja nie zobowiązuje Organizatora do 
jakichkolwiek rozliczeń finansowych, a prawni opiekunowie zobowiązani są do odebrania dziecka z obozu, najpóźniej w ciągu 24 
godzin, na własny koszt i we własnym zakresie.  

6. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania uczestnika obozu, kwalifikującego się do leczenia, do momentu przyjazdu 
prawnych opiekunów, uczestnik będzie miał zapewnioną opiekę w izolatce oraz będzie miał podawane za zgodą opiekunów zlecone 
przez lekarza lekarstwa wykupione w aptece. W takiej sytuacji mimo konieczności niezwłocznego odbioru przez prawnych opiekunów 
dziecka z obozu, zwrot za niewykorzystany pobyt będzie obejmował jedynie od dnia wyjazdu wartość stawki żywieniowej. 

7. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych losowych przeszkód uniemożliwiających Członkowi Stowarzyszenia uczestnictwo w obozie 
w zgłoszonym przez siebie terminie, Organizator zobowiązuje się do zaproponowania kolejnego terminu wyjazdu w danym sezonie. 
W przypadku nie wykorzystana tej propozycji, Organizator na pisemną prośbę Rodzica, dokonana zwrotu wpłaconej już kwoty 
pomniejszonej o wartość zadatku.  

II. OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Obozy letnie i zimowe oraz wycieczki i zajęcia śródroczne prowadzane przez Organizatora odbywają się według autorskiego 
programu, z którym opiekun prawny uczestnika ma obowiązek zapoznać się przed podjęciem decyzji o uczestnictwie swego dziecka 
w zajęciach.  

2. Opiekun prawny zobowiązany jest do przesłania rzetelnie wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej i Deklaracji Członka Uczestnika oraz 
innych wymaganych dokunentów, gdyż jest to podstawą rozważenia przyjęcia dziecka na obóz SZKOŁY TYGRYSÓW i uznania 
ewentualnych rabatów.  

3. Opiekun prawny zgłaszając dziecko na obóz oświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do czynnego udziału 
w realizacji programu, co udokumentowane jest podpisem na złożonej Karcie Kwalifikacyjnej.  

4. Opiekun prawny zobowiązuje się do poinformowania Organizatora w przypadku zajścia nowych istotnych okoliczności związanych ze 
stanem zdrowia dziecka i zobowiązuje się do aktualizacji Karty Kwalifikacyjnej.  

5. Jeżeli dziecko musi przyjmować jakieś stałe lekarstwa, opiekun prawny w dniu przyjazdu dziecka na obóz ma obowiązek przekazać je 
wychowawcy w oddzielnym podpisanym plastikowym pojemniku wraz ze zleceniem lekarza o sposobie dawkowania.  

6. Wpis online na stronie internetowej oraz wpłata zadatku skutkuje wpisaniem dziecka na Listę Zgłoszenia na obóz i stanowi 
jednocześnie potwierdzenie zapoznania się opiekunów prawnych dziecka i akceptację obowiązujących w SZKOLE TYGRYSÓW zasad 
rozliczeń z Organizatorem oraz informacjami zawartymi w regulaminach. 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

Zbiór praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w wypoczynku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Survivalu SZKOŁA 
TYGRYSÓW normuje zasady postępowania uczestnika obozu wobec kadry i pozostałych uczestników obozu. 

Wierzymy, że ciekawy nietuzinkowy program oraz jasno określone warunki uczestnictwa będą sprzyjać dobrej atmosferze  
i bezpiecznie pozwolą każdemu dziecku przeżyć fajną wakacyjną przygodę, nauczą je koleżeństwa, samodzielności i zaradności oraz 
większej wiary w swoje możliwości. 

 
1. Uczestnik obozów SZKOŁY TYGRYSÓW organizowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na Bazie Biwakowej Ratowników Górskich, 

wie o survivalowym charakterze obozów. Zapoznał się z ogólnym programem i zobowiązuje się podczas wszystkich zajęć 
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specjalistycznych do przestrzegania omówionych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności - nie zdejmowania uprzęży i kasku podczas 
wspinaczki i zajęć z technik linowych (takich jak: mosty linowe, jumarowania, tyrolka), kapoka podczas spływu pontonowego, kasku 
podczas jazdy quadem oraz zachowanie ostrożności podczas zajęć terenowych, strzeleckich oraz survivalowych, np. przy rozpalaniu 
ogniska, gotowaniu w plenerze, uzdatnianiu wody, budowaniu szałasów, totemów. 

2. Uczestnik obozu akceptuje turystyczne warunki bytowania, spania na kanadyjkach we własnych śpiworach w dużych namiotach 
(podzielonych na 4-osobowe boxy) lub podczas złych warunków atmosferycznych (np. burze, wichury) w drewnianych pomieszczeniach 
ewakuacyjnych. 

3. Uczestnik obozu posiadający telefon komórkowy lub inne komunikatory jest zobowiązany zdeponować go u wychowawcy pierwszego 
dnia obozu, przyjmując do wiadomości, że mogą być one udostępnione uczestnikom obozu w dniach – czwartek lub piątek, zwykle  
w godz. między 16.00 a 18.00 oraz w dniu wyjazdu, a na obozach dwutygodniowych również w drugą niedzielę.  

4. Uczestnik ma zdeponowane też tzw. kieszonkowe, a wszelkie jego zakupy odbywają się bezgotówkowo, a następnie rozliczane przez 
wychowawcę z konta uczestnika. Jednocześnie przypominamy, iż w dniu przyjazdu na obóz zakazuje się wnoszenia jakiejkolwiek 
żywności (w tym słodyczy i napojów). 

5. Uczestnik obozu, który ma zlecone przyjmowanie leków również musi je przekazać wychowawcy. Opis dawkowania i leki muszą być 
zapakowane w podpisane plastikowe pudełko. 

6. Uczestnik obozu zobowiązuje się podporządkować poleceniom Kierownika wypoczynku, wychowawców i instruktorów oraz wie, że 
wszelkie sprawy sporne między uczestnikami rozstrzyga wychowawca lub Rada Pedagogiczna Obozu, która za łamanie regulaminu lub 
zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu innych - może doraźnie wykluczyć uczestnika z zajęć lub w skrajnych przypadkach - usunąć 
dyscyplinarnie z obozu. 

7. Uczestnik obozu ma prawo do indywidualnego rozstrzygania przez wychowawców jego problemów (z zachowaniem dyskrecji). 
8. Uczestnik obozu zobowiązuje się do przestrzegania rozkładu dnia oraz bieżących komunikatów instruktorów wynikających z programu, 

m.in. dostosowanie ubioru i obuwia do rodzaju zajęć i pogody, sprawne stawianie się na zbiórki, a także przyjęcia modyfikacji programu 
dnia uwarunkowanego zmiennymi warunkami atmosferycznymi lub innymi koniecznymi czynnikami zapewniającymi bezpieczeństwo 
uczestników zajęć.   

9. Uczestnik obozu przyjmuje do wiadomości, że samowolne oddalanie się od grupy podczas zajęć plenerowych oraz opuszczanie terenu 
Bazy bez zgody wychowawcy/instruktora jest surowo zabronione. 

10. Uczestnik obozu zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach oraz akceptuje wysoką dyscyplinę ze względu na 
bezpieczeństwo swoje i innych, a także sportowe kary w postaci prostych ćwiczeń fizycznych (jak np. przysiady, pajacyki, a dla starszych 
– pompki czy bieg po ósemce).  

11. Uczestnik obozu zobowiązuje się do stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie, stara się być koleżeński i wspierać 
młodszych oraz uczestników z niepełnosprawnością. Może też sam liczyć w trudnych sytuacjach na wsparcie wychowawców i byłych 
uczestników naszych obozów, którzy jako „Stare Tygrysy” mogą podjąć się Misji „Starszego Brata” lub „Starszej Siostry”. 

12. Uczestnik zajęć akceptuje młodzieżowy slang używany przez Kadrę Obozu w życiu codziennym obozu. 
13. Uczestnik obozu zobowiązuje się o swoim złym samopoczuciu czy niepokojącym go stanie zdrowia, lękach i innych ograniczeniach oraz 

kontuzjach czy urazach informować instruktora lub wychowawcę, licząc na ich pomoc i wsparcie.  
14. Uczestnik obozu zobowiązuje się pod nadzorem wychowawcy do solidarnego wypełniania obowiązków zespołu dyżurnego.   
15. Uczestnik obozu zobowiązuje się do utrzymywania porządku w namiotach i swoich bagażach oraz samodzielnego przestrzegania zasad 

higieny osobistej, (młodsze dziewczynki z długimi włosami mogą zawsze liczyć na pomoc w myciu włosów i czesaniu warkoczy).  
16. Uczestnik obozu zobowiązuje się do: 

• poszanowania praw innych uczestników obozu, jego godności osobistej i przekonań oraz nie używania słów uznanych powszechnie 
za niekulturalne, niegrzeczne, ośmieszające czy urażające inne osoby (np. takie jak wyzwiska) 
• poszanowania cudzej własności (nie niszczenia jej czy przywłaszczania) 
• nie palenia tytoniu, nie spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających, będących zagrożeniem zdrowia i życia, co na 
wyjazdach z Organizatorem jest surowo zabronione i grozi wydaleniem z obozu na koszt opiekunów prawnych. 

17. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o wyposażenie znajdujące się w miejscu zakwaterowania, w środkach transportu oraz dbania  
o sprzęt zarówno własny, organizatora wypoczynku, jak i innych uczestników obozu oraz do używania sprzętu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

18. Uczestnik indywidualnie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie spowoduje podczas obozu, a w szczególności za: 
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• zniszczenia infrastruktury obozowej oraz szkód zaistniałych na obiektach turystycznych, na szlaku czy w lesie, gdzie prowadzone są 
zajęcia, a wynikłe z nawet nieumyślnego działania uczestnika, 
• zniszczenie lub zgubienie sprzętu sportowo-rekreacyjnego, sprzętu specjalistycznego (alpinistycznego, pływackiego, łącznościowego, 
nawigacyjnego czy turystyczno-survivalowego)  - co w konsekwencji będzie finansowo obciążało rodziców. 

19. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania pozostałych regulaminów, z którymi na początku turnusu (przed zajęciami) zapozna go 
wychowawca, a są to w szczególności regulamin: przeciwpożarowy, kąpieli w basenie, regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego z 
infrastrukturą sportową oraz regulamin Bazy biwakowej Ratowników Górskich, gdzie jest organizowany wypoczynek. 

20. Uczestnik obozu przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji drastycznego lub nagminnego naruszenia obowiązujących regulaminów oraz 
powtarzających się złych zachowań i wykroczeń - jego sprawa zostaje zgłoszona do Kierownika wypoczynku i pilnie rozpatrzona –  
a niezdyscyplinowany uczestnik może być na wniosek Rady Pedagogicznej i jej decyzją – natychmiast usunięty z obozu na koszt 
opiekunów prawnych, bez zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt. 

21. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie trudne sytuacje i spory, również te nie ujęte w niniejszym Regulaminie – wynikłe na 
bieżąco w trakcie realizacji wypoczynku, a dotyczące uczestnika obozu rozstrzyga Kierownik z Radą Pedagogiczną bądź w kwestiach 
organizacyjnych - Organizator Wypoczynku. 

IV. OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

1. Oświadczam jako Rodzic, że moje dziecko - będące przyszłym uczestnikiem Obozu SZKOŁY TYGRYSÓW zostało zapoznane  
z niniejszym Regulaminem, co potwierdzam już na etapie zgłoszenia online na stronie internetowej szkolatygrysow.pl, a następnie 
wysłaniem pocztą podpisanej Deklaracji Członka i Karty Kwalifikacyjnej z pozostałymi dokumentami.  

2. W przypadku zakwalifikowania mojego dziecka na obóz, zobowiązuję się do przywiezienia go na Bazę Biwakową Ratowników  
w niedzielę pierwszego dnia obozu w godz. 9.00 - 10.00 i odebrania w sobotę (ostatniego dnia) do godz. 10.00 

3. Przyjmuję do wiadomości, że dobro mojego dziecka i innych uczestników obozu jest dla Organizatora ważnym fundamentem  
w bezpiecznej realizacji programu – akceptuję zasadę, iż w sytuacji drastycznego lub nagminnego naruszenia obowiązujących 
regulaminów oraz zasad społecznych – i powtarzających się złych zachowań i wykroczeń mojego dziecka (nie rokujących poprawy –
mimo rozmów wychowawczych z kadrą) – po rzetelnym rozpatrzeniu – decyzją Rady Pedagogicznej - niezdyscyplinowany uczestnik 
może być natychmiast usunięty z obozu na koszt wezwanych opiekunów prawnych, bez zwrotu kwot za niewykorzystane dni obozu.  

4. W przypadku zachorowania lub urazu na skutek wypadku, niezwłocznie po powiadomieniu odbiorę dziecko z obozu. 

IV. OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA 

Jesteśmy przekonani, że ciekawy, nietuzinkowy program, wspaniała, odpowiedzialna i profesjonalnie przygotowana kadra Obozów 
SZKOŁY TYGRYSÓW, piękny rejon Jury Krakowsko-Czestochowskiej oraz jasno określone warunki uczestnictwa w obozie będą sprzyjać 
dobrej atmosferze i bezpiecznie pozwolą każdemu dziecku przeżyć fajną wakacyjną przygodę. Nauczą uczestników koleżeństwa, 
samodzielności i zaradności oraz większej wiary w swoje możliwości i pozostaną w ich miłych wspomnieniach. 

 


