Regulamin obozu żeglarskiego
1. Zadaniem obozu jest szkolenie żeglarskie jego członków
zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich
programach i dokumentach PZŻ.
2. Przełożonym kadry oraz kierownikiem obozu żeglarskiego
jest Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ).
3. Kadra szkoleniowa posiada uprawnienia opierające się na
systemie szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie.
4. Uczestnicy obozu zorganizowani są w wachty, których
liczebność i skład osobowy ustala KWŻ. Wachtami kierują
instruktorzy.
5. W każdej wachcie zostaje wyznaczony „starszy wachty”
będący zastępcą instruktora w sprawach organizacyjnych.
6. Życie w obozie jest regulowane „Rozkazem dziennym”
podawanym codziennie do wiadomości kursantów oraz
dodatkowymi informacjami przekazywanymi wachtom przez
instruktorów.
7. Członków obozu obowiązuje ścisłe przestrzeganie zarządzeń i
regulaminów tak obozu jak i ośrodka czy portu, w którym
cały obóz właśnie cumuje.
8. Uczestnicy obozu zobowiązani są do stałego udziału we
wszystkich programowych zajęciach oraz wykonywania
poleceń instruktorów.
9. Uczestnicy obozu zobowiązani są do postępowania zgodnego
z ogólnie przyjętymi zasadami kultury, etyki i etykiety
żeglarskiej.

10. We wszystkich odwiedzanych miejscach kursanci mają
obowiązek zachowywać się z zastosowaniem ogólnie
przyjętych zasad kultury osobistej, poszanowania środowiska
oraz
pozostawiać
miejsca
cumowania
w
stanie
niepogorszonym.
11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do odpowiedniego
obchodzenia się z powierzonym im sprzętem, szanowania go i
pozostawiania zawsze w stanie niepogorszonym.

12. Za uszkodzenia czy stratę sprzętu lub wyposażenia
uczestnicy odpowiadają materialnie wobec KWŻ.
13. Zabrania się bezwzględnie spożywania alkoholu pod
jakąkolwiek postacią, palenia tytoniu oraz przyjmowania
innych używek podczas trwania całego obozu.
14. Kąpiele w jeziorach dozwolone są tylko i wyłącznie w
miejscach do tego wyznaczonych, mogą odbywać się tylko
pod nadzorem ratownika WOPR oraz za zgodą i pod
nadzorem KWŻ lub instruktora służbowego.
15. Nieprzestrzeganie zarządzeń i przepisów może pociągnąć
za sobą konsekwencje dyscyplinarne do skreślenia z listy
uczestników obozu – włącznie.
16. Każdy z uczestników może w dowolnym czasie
zrezygnować z udziału w obozie, lecz bez prawa do
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
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