
Regulamin udziału w obozie integracyjnym klas I-szych ZSK Rytro 29-31.08.2019 

 

1. Obóz integracyjny ma na celu przygotowanie uczniów, przyjętych do szkół Zespołu Szkół 

Katolickich do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez kształtowanie zespołów klasowych, zajęcia 

ruchowo-teatralne służące pogłębianiu wzajemnej współpracy i wspólnoty, otwieraniu 

emocjonalnemu, następnie poprzez zajęcia formacyjne wprowadzające w klimat i zasady 

wychowania w szkole oraz zajęcia informacyjne służące mentalnemu przygotowaniu do 

dobrego wykorzystania czasu edukacji a także zajęcia rekreacyjne. 

2. Uczniowie każdego dnia uczestniczą we Mszy św. 

3. Zajęcia prowadzone są w budynku Domu Wczasów Dziecięcych, Sali gimnastycznej w Rytrze, 

w kościele w Rytrze oraz w okolicy (spacery). 

4. Uczniowie uczestniczą we wszystkich punktach programu. 

5. Uczniowie pozostają pod opieka nauczycieli, w związku z czym nie ma indywidualnych wyjść 

do sklepu czy w innych celach bez opieki nauczyciela.  

6. Uczniowie mieszkają w budynku drewnianym, w związku z tym, należy zachować wszelkie 

środki ostrożności, aby nie zniszczyć mienia DWD. Za ewentualne wyrządzone  przez uczniów 

szkody odpowiadają rodzice ucznia, który tę szkodę wyrządził.  

7. Od uczestników wymagamy punktualności i skupienia podczas prowadzonych zajęć.  

8. Z telefonów komórkowych uczniowie mogą korzystać tylko podczas przerw w zajęciach w 

ilości iw sposób, który nie będzie zakłócał podstawowego celu, jakim jest tworzenie 

wspólnoty uczniów. 

9. O ewentualnych problemach zdrowotnych czy kwestiach diety, a w szczególności o znanych 

uczuleniach  Rodzic obowiązany jest poinformować nauczycieli opiekunów lub dyrektora 

najpóźniej w momencie przywiezienia dziecka, . 

10. Udział w obozie jest płatny: Opłata wynosi 120 zł.  

11. Na tzw „wszelki wypadek” informujemy, iż co jest oczywiste w szkole katolickiej, 

niedozwolone jest przywożenie na obóz czy używanie w trakcie jakichkolwiek napojów 

alkoholowych, środków odurzających, papierosów, czy innych substancji, materiałów i 

narzędzi niebezpiecznych. Uczeń, który nie dostosowałby się do tego zakazu zostanie 

dyscyplinarnie usunięty z obozu. Może również zostać skreślony z listy uczniów. 

12. W czasie zajęć należy dostosować się do wskazań i poleceń nauczyciel, Od 23 do 6 godziny 

obowiązuje cisza nocna. W tym czasie nie ma rozmów. 

13. Pokoje służą tylko tym, którzy w nich mieszkają. W pokojach nie powinno być żadnych 

odwiedzin koleżeńskich.  Na ewentualne rozmowy i spotkania przeznczona jest sala zajęć.  

14. Do uczestnictwa w obozie konieczne jest podpisanie załączonych zgód. 

  

Niniejszym oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am się z regulaminem i go akceptuję. 

b) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………. W obozie 

integracyjnym 

…………………………………………     ……………………………… 

Data        podpis rodzica 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją obozu integracyjnego, 

 

Niniejszym informujemy, że dane osobowe uczestników obozu integracyjnego, , w postaci imienia, 

nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, nru PESEL, nru kontaktowego do rodziców 

przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji obozu i  zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati. Powyższe  dane 

w zakresie wymaganym rozporządzeniem o MEN o organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zbierane 

są  i przetwarzane w Zespole Szkół Katolickich  oraz przekazywane do administracji Domu Wczasów 

Dziecięcych, do firmy ubezpieczeniowej oraz udostępniane są organom kontrolnym. Zbiór danych 

osobowych związanych realizacją obozu integracyjnego jest likwidowany miesiąc od dnia zakończenia 

obozu. 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

…………………………………………… w związku z jego uczestnictwem w obozie integracyjnym.  

 

Data i miejsce        Podpis Rodzica 

………………………       ……………………………………………. 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia. 

 Niniejszym oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………………………………… 

Nie ma szczególnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w obozie integracyjnym w tym: do 

udziału z zajęciach ruchowych, tanecznych, teatralnych niedalekich spacerach . 

O ewentualnych lekach, dietach i czy innych problemach zdrowotnych obowiązuje się poinformować 

opiekuna dziecka w dniu przyjazdu na obóz. 

 

Data i miejsce        Podpis Rodzica 

………………………       ……………………………………………. 

 


