
 
REGULAMIN OBOZÓW WOLONTARYSTYCZNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ OTOP  
 
 
Niniejszy regulamin jest dokumentem normującym zasady postępowania podczas pobytu na obozach 
wolontariuszy, organizowanych w rezerwatach przyrody zarządzanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków. 
 
Każdemu uczestnikowi obozu zapewniamy poszanowanie jego godności osobistej oraz przestrzeganie norm 
współżycia społecznego i współpracy, zgodnych z ideami wolontariatu. 
 
Poniżej przedstawiamy kilka wskazań regulujących zasady przebywania na obozie wolontariuszy. 
 

1. Uczestnik obozu obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, innych 
regulaminów (regulaminu ppoż., regulaminu kąpieli, regulaminów wewnętrznych obozu itp.) oraz 
poleceń kadry obozu (opiekuna obozu, kierownika rezerwatu, asystenta kierownika). 

2. Bezwzględnie zakazane jest: 
• Palenie tytoniu, picie alkoholu przez osoby niepełnoletnie oraz w czasie pracy. W przypadku osób 

pełnoletnich palenie dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W czasie wolnym 
od pracy dopuszcza się (w przypadku osób dorosłych) spożywanie alkoholu w niewielkich 
ilościach. Nadużywanie alkoholu będzie karane wydaleniem z obozu. Bezwzględnie zabrania się 
stosowania środków odurzających.  

• Samowolne wchodzenie do rzeki, morza. Czas i sposób korzystania z kąpieli każdorazowo ustala 
opiekun obozu. 

• Niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem. 
• Samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz innych miejsc czasowego przebywania 

uczestników obozu (miejsca pracy, wycieczek itp.) 
3. Uczestnik obozu ma obowiązek: 

• Poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań. 
• Uczestniczenia we wszystkich pracach i zajęciach organizowanych w ramach obozu. W przypadku 

jakiejkolwiek niedyspozycji powinien zgłosić się do opiekuna obozu. 
• Zgłaszania opiekunowi wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń dla 

zdrowia lub życia. 
4. OTOP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (MP3, telefony komórkowe, 

aparaty fotograficzne itp.) oraz pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik obozu przywozi ze 
sobą. 

5. Rodzice/opiekunowie w każdym czasie w sprawach bardzo ważnych mogą kontaktować się  
z opiekunem obozu. 

6. Wolontariusze ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody umyślnie przez nich wyrządzone.  
W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ta spoczywa na prawnych opiekunach uczestnika. 

7. Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało upomnieniem,  
a w przypadkach drastycznych wydaleniem z obozu. 

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

………………………………… 
   (data i podpis rodziców/opiekunów)∗ 

 
 

                                                           
∗ dotyczy osób niepełnoletnich 


