Regulamin wewnętrzny obozu wolontariuszy OTOP w rezerwacie przyrody Beka
Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Ogólnego, wynikającym ze specyfiki miejsca i zadań
realizowanych w rezerwacie przyrody Beka. Każdy uczestnik obozu na Bece zobowiązany jest zapoznać się
z nim i przestrzegać jego zapisów.
Informacje ogólne
Obozy w rezerwacie Beka organizowane są przez OTOP od 2000 roku. Adresowane są do osób w wieku od 16
lat (za pisemną zgodą rodziców do lat 18), które swoją pracą i zaangażowaniem pragną wspomóc realizowanie
zadań ochronnych prowadzonych przez naszą organizację w rezerwacie. W ramach obozu obok udziału
w działaniach ochronnych, wolontariusze mają również możliwość poznania walorów przyrodniczych samego
rezerwatu Beka jak i ziemi kaszubskiej. Warunkiem uczestnictwa jest dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań
do pracy fizycznej na wolnym powietrzu oraz przy zwierzętach gospodarskich (konie, krowy).
Organizacja i uczestnictwo w obozie
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Pobyt na obozie jest bezpłatny.
Z uczestnikami OTOP podpisuje umowy wolontariackie.
Wszystkich uczestników ubezpieczamy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Obóz trwa 3 tygodnie. Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia powyżej 5 dni.
Liczba uczestników obecnych w danym okresie nie może przekraczać 10 - 15 wolontariuszy (decyduje
kolejność zgłoszeń).
Prawidłowo wypełnione zgłoszenia na obóz przyjmowane są do 20 lipca br. (patrz kontakt).
W przypadku, kiedy osoba przyjęta na obóz z jakichkolwiek powodów zrezygnuje zobowiązana jest do
niezwłocznego powiadomienia organizatorów.
Obóz prowadzony jest przez jednego opiekuna oraz kierownika rezerwatu, którzy organizują czas pracy
i odpoczynku.
W obozie przebywa zawsze opiekun lub osoba dyżurna przez niego wyznaczona.
Wolontariusze wraz z opiekunem są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w obozie.
Obóz usytuowany jest na działce Stacji Pomp w sąsiedztwie rezerwatu i rzeki Redy. W związku z tym
uczestnicy obozu nie mogą utrudniać pracy obsłudze pomp. Zabrania się także przebywania w miejscach
niebezpiecznych (ujęcie wody, stacja transformatorowa itp.)
Zapewniamy toaletę z umywalką typu toi-toi, kontener na śmieci, polowy prysznic, namiot kuchenny oraz
dostęp do gniazdka z prądem.
Przy przygotowaniu posiłków dla naszego bezpieczeństwa zachowujemy zasady higieny.
Śniadania i kolacje przygotowujemy wspólnie. Obiady przygotowują wyznaczone przez opiekuna osoby
dyżurne. Menu ustalamy wspólnie.
Wodę pitną dostarczamy z sąsiedniej wioski - Mrzezina.
W trosce o wygodę i czystość naczynia myjemy po posiłkach, w miejscu do tego przeznaczonym.
Pracujemy od poniedziałku do soboty 6-8 godzin dziennie, w porach zależnych od pogody.
W wyjątkowych sytuacjach możemy pracować w niedzielę (przy pracach koniecznych do wykonania,
głównie dotyczy to pracy przy koniach i krowach, np. usuwanie uszkodzeń w ogrodzeniu itp).
Każdy wolontariusz wykonuje zadania dostosowane do możliwości własnych sił.
Po pracy kierownik rezerwatu i opiekun podsumowują dzień i omawiają harmonogram pracy na dzień
kolejny.
Przy niekorzystnych warunkach pogodowych (deszcz, wiatr) nie pracujemy w terenie.
Czas wolny jest wstępnie zaplanowany w ramach harmonogramu (obserwacje ptaków, wycieczki, gry,
ogniska itp.). Mile widziane są również propozycje uczestników Bekowiska.

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu.
………………………………………………...
(data i podpis uczestnika obozu)

Akceptujemy zapisy regulaminu
…………………………………

(data opiekunów podpis rodziców/opiekunów)∗

∗

dotyczy osób niepełnoletnich

