REGULAMIN ZIELONEJ SZKOŁY
KLAS MUNDUROWYCH ZSM IM. KEN
W DRAWSKU POMORSKIM
Uczestnik obozu zobowiązuje się do przestrzegania następujących postanowień Regulaminu:
1. Podczas trwania Zielonej Szkoły obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu w każdych ilościach (pod
groźbą relegowania z ZS) oraz jakichkolwiek środków odurzających..
2. Podczas trwania Zielonej Szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz e-papierosów w miejscu zakwaterowania
oraz w miejscach niedozwolonych.
3. W miejscu zakwaterowania uczestnikowi nie wolno bawić się otwartym ogniem.
4. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się z miejsca zakwaterowania oraz opuszczać miejsca zajęć bez
poinformowania opiekuna-wychowawcy (pod groźbą relegowania z Zielonej Szkoły).
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (od 23.00-06.00).
6. Podczas Zielonej Szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
multimedialnych podczas ciszy nocnej.
7. Obowiązuje zakaz posiadania telefonów oraz innych urządzeń multimedialnych w trakcie prowadzonych zajęć
teoretyczno-praktycznych Zielonej Szkoły.
8. Opiekunowie Zielonej Szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie telefonów komórkowych
lub innych urządzeń multimedialnych posiadanych przez kadetów-uczniów ZSM im. KEN
9. Zakaz wykonywania zdjęć i filmów bez zgody prowadzących zajęcia.
10. Podczas ciszy nocnej uczestnikowi nie wolno opuszczać swojego pokoju (nie dotyczy konsultacji z opiekunem).
11. Uczestnik zobowiązany jest do zachowywania się zgodnie z regulaminem koszar Ziemsko.
12. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń opiekuna-trenera.
13. Uczestnik zgłasza wszelkie urazy lub dolegliwości zaraz po ich ujawnieniu się.

14. Rodzic/opiekun ucznia przed wyjazdem zgłasza Kierownikowi/opiekunowi Zielonej Szkoły konieczność zażywania
lekarstw (na podstawie zalecenia lekarza) przez kadeta-ucznia klas mundurowych.
15. Uczestnik przestrzega podstawowych zasad BHP.
16. Wszelkie niejasności uczestnik wyjaśnia z opiekunem lub kierownikiem Zielonej Szkoły
17. Uczestnik ma obowiązek godnie reprezentować szkołę.
18. Gradacja kar za naruszenie przepisów Regulaminu:
 Uwaga słowna.
 Ostrzeżenie.
 Użycie innych kar związanych z wykonaniem ćwiczeń fizycznych znajdujących się w zakresie zajęć
praktycznych Z.S.
 Zawieszenie w zajęciach i nie opuszczanie miejsca zakwaterowania.
 Powiadomienie rodziców.
 Relegowanie z Zielonej Szkoły pod opieką wychowawcy (wyjazd na własny koszt) lub odebranie uczestnika
przez Rodziców włącznie z wpisem do akt szkolnych.

POWYŻSZY PROGRAM ORAZ REGULAMIN ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ RODZICÓW UCZNIÓW
UDAJĄCYCH SIĘ NA ZIELONA SZKOŁĘ. RODZICE ZAAKCEPTOWALI INFORMACJĘ (NA PIŚMIE), IŻ
W PRZYPADKU NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH NIE BĘDĄ DOMAGALI SIĘ ŻADNYCH
ROSZCZEŃ OD WOJSKA POLSKIEGO.
POWYŻSZY PLAN ZAAKCEPTOWANY ZOSTAŁ PRZEZ
DYREKCJĘ ZSM im. KEN ORAZ DOWÓDZTWO CWSLąd W DRAWSKU POMORSKIM

