Regulamin uczestnika obozu
Regulamin uczestnika
WIP – Widzicie Ile Potraficie, Skautów Króla

Skaut Króla jest:
1. duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię:
●

przestrzega Złotej Zasady Ewangelii;

●

zachowuje atmosferę skupienia i nie przeszkadza innym podczas modlitwy (studium, Eucharystia, nauczanie, itp);

●

czas po zakończeniu wieczornego spotkania przeznacza na przygotowanie się do snu i podsumowanie prawd
poznanych minionego dnia;

2. gotowy – słuchać, myśleć, mówić, działać:
●

uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych;

●

dba o kulturę żywego słowa i strój odpowiedni do sytuacji;

●

zachowuje ciszę nocną w godz. 22:00 – 7:30. W tym czasie obowiązuje nakaz przebywania w swoich
namiotach/pokojach, światło w nich powinno być zgaszone, a zachowanie uczestników obozu nie może
przeszkadzać innym w spokojnym śnie;

3. czysty – w sercu, w mowie, na ciele.
●

dba o porządek w swoim otoczeniu;

●

chłopcy nie mogą wchodzić i przebywać w namiocie/pokoju dziewcząt, a dziewczęta w namiocie/pokoju
chłopców;

●

zabrania się palenia papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających
oraz zabawy niebezpiecznymi przedmiotami (jak noże, ostre przedmioty, itp.);

●

dba o kulturę słowa – nie przeklina, wyraża swoje zdanie z szacunkiem i miłością;

4. uczciwy – nie kłamie, nie kradnie, można na nim polegać:
●

punktualnie stawia się na wszystkich zajęciach indywidualnych i grupowych;

●

dotrzymuje danego słowa, dba o swój zastęp i sumiennie wypełnia powierzone mu zadania;

5. dzielny – w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki, groźby:
●

z radością i entuzjazmem, bez ociągania i marudzenia pokonuje trudności;

●

zgłasza instruktorom wszelkie nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania regulaminu;

6. wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom, Ojczyźnie:
●

do wszystkich osób (z obozu, gospodarzy ośrodka, obsługi budynku i innych) zwraca się z szacunkiem i
uprzejmością;

●

dba o mienie Ośrodka. W przypadku spowodowania szkód odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice.
Jest zobowiązany do zgłaszania przybocznemu wszelkich zauważonych usterek;

7. uczynny – ofiarny, życzliwy, troskliwy:
●

pomaga innym, szczególnie osobom młodszym i słabszym;

●

stara się poznać innych uczestników obozu;

8. posłuszny – Bogu, rodzicom, liderom:
●

okazuje szacunek i podporządkowuje się zaleceniom Komendy i kadry obozu oraz ściśle przestrzega regulaminu
obozu;

●

każdorazowo pyta się o zgodę i zgłasza opuszczenie terenu zajęć przybocznemu/ pomocnikowi;

●

telefon komórkowy (i inne urządzenia elektroniczne) oddaje na czas trwania obozu w depozyt przybocznemu.
INTERPRETACJA REGULAMINU I ZWOLNIENIE Z POWYŻSZYCH PUNKTÓWNALEŻY WYŁĄCZNIE DO
KOMENDANTA I OBOŹNEGO
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podpis komendant

