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Regulamin METANOIA CAMP oraz Ośrodka h2o 

1. Uczestnik rekolekcji zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu METANOIA CAMP oraz regulami
nu Ośrodka H2o.

2. Osoba uczestnicząca w rekolekcjach - Uczestnik - decyduje się na udział we wszystkich punktach
planu dnia (m. in. Eucharystii, Uwielbieniu, spotkaniach Małych Grup, konferencjach, spotka
niach organizacyjnych), oprócz warsztatów - udział w warsztatach jest dobrowolny.

3. Uczestnik rozumie i akceptuje plan dnia rekolekcji (zał 1 ).

4. Rozmieszczenie w pokojach nie podlega zmianie.

5. W czasie trwania planowych zajęć nie korzystamy z basenów oraz jeziora dostępnego na terenie ośrod
ka. Na korzystanie z tych atrakcji będą wyznaczone konkretne godziny:

6:00 - 8:00 (z uwzględnieniem ciszy nocnej) dot. basenu

14:30- 18:00 (w tzw. czasie wolnym) dot. basenu i jeziora

22:00 - 23:00 (z uwzględnieniem ciszy nocnej) ) dot. basenu

6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 do 7:00.

7. Dzieci (oprócz planowych zajęć dla dzieci) przebywają pod opieką rodziców. Rodzic pozostawia
dzieci na zajęciach zorganizowanych na własną odpowiedzialność.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki, w tym za szkody mate
rialne wyrządzone przez dzieci.

9. Ośrodek H20 nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione bez opieki na tere
nie Ośrodka.

1 O. Po zakończeniu pobytu należy zwrócić do recepcji klucze od pokoi. W przypadku nie zwrócenia klucza 
zamawiający zobowiązuje się zapłacić 65 PLN jako rekompensatę powstałej szkody 

11. Do dyspozycji gości Ośrodka są dwa parkingi - prosimy, aby nie wjeżdżać samochodami na tereny
zielone i pomiędzy domki.

12. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.

13. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone na terenie
ośrodka. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub braków w momencie wprowadzenia się do pokoju,
należy je niezwłocznie zgłosić w recepcji (dokładna lista wyposażenia pokoju/domku znajduje się na
wewnętrznej ścianie przy drzwiach wejściowych do budynku).

14. W Ośrodku obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną
niestanowiących wyposażenia domku (szczególnie grzałek, czajników elektrycznych, żelazek). Zabra
nia się używania dodatkowych urządzeń grzewczych. Ładowarki do telefonów komórkowych i lapto
pów należy wyjmować z gniazdka po zakończeniu ładowania.

15. We wszystkich budynkach i na polu kempingowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Na terenie Ośrodka palenie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych miejscach.

16. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.


