
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MŁODA KADRA
DEMOKRATYCZNA (MKD) ORGANIZOWANYM PRZEZ CNJO THE LEMON TREE

(TLT).

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MKD PODCZAS OBOZU DEMOKRATYCZNEGO 
1. Warunkiem uczestnictwa w programie MKD jest:

a. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
b. dokonanie zgłoszenia uczestnika programu MKD przez podpisanie i złożenie

karty zgłoszeniowej w biurze organizatora lub mailowo,
c. uiszczenie opłaty za obóz.

2. W imieniu niepełnoletnich uczestników spraw organizacyjnych i płatności dokonują
rodzice lub opiekunowie prawni.

II. CELE PROGRAMU MŁODA KADRA DEMOKRATYCZNA
1. Program Młoda Kadra Demokratyczna ma na celu:

a. fizyczną i społeczną aktywizację młodzieży w wieku 16-18 lat,
b. rozwój umiejętności organizacyjnych i społecznych,
c. podniesienie poziomu umiejętności praktycznych pozwalających na 

zastosowanie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym,
d. przygotowanie uczestników programu do funkcjonowania w realiach 

gospodarki rynkowej.

III.KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Uczestnicy programu MKD biorą aktywny udział w organizacji obozu przez:

a. zaplanowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie czterech 
dziewięćdziesięciominutowych zajęć w różnych grupach wiekowych;

b. pomoc w planowaniu, przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć wyznaczonych 
przez kierownika obozu

c. tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery podczas obozu,
d. dbanie o bezpieczne i higieniczne korzystanie z terenu ośrodka i 

powierzonego sprzętu,
e. pro-aktywną i zaangażowaną postawę wobec uczestników i kadry.

2. Zajęcia współorganizowane przez uczestników programu MKD odbywają się w   
wyznaczonym przez kierownika miejscu i w ustalonych godzinach.

3. Program zajęć, czas trwania ustalony jest wspólnie przez uczestnika programu MKD i 
instruktora prowadzącego lub kierownika na podstawie planu dnia.



4. Uczestnicy wybranych zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego i 
uczestnika programu MKD  na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku 
uczestników i poziomu zaawansowania.

5. Podczas zajęć nieobjętych programem MKD (ok. 50% zajęć) uczestnicy programu 
MKD mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali uczestnicy obozu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć.
7. Po zakończeniu obozu każdy uczestnik programu MKD otrzyma zaświadczenie o 

uczestnictwie w programie oraz zwrot części kosztów obozu (od 200 do 1000 zł).
8. Decyzję o wysokości zwrotu podejmuje komisja w składzie: organizator, kierownik 

obozu oraz instruktorzy prowadzący.
 

IV. BEZPIECZEŃSTWO
1. Każdy  uczestnik  programu  MKD  ma  obowiązek  przestrzegać  regulaminu  Obozów

Demokratycznych.
2. Podczas  zajęć  uczestnik  programu  MKD  znajduje  się  pod  opieką  instruktora

prowadzącego. 
3. Uczestnik programu MKD zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
4. Uczestnikom programu MKD nie wolno opuszczać pomieszczenia, boiska lub terenu

na którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
5. Odpowiedzialność  za  zniszczenia  wynikające  z  niewłaściwego  użytkowania

wyposażenia ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku
osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

6. Za  ustalenie  osoby  odpowiedzialnej  za  powstałą  szkodę  odpowiada  instruktor
prowadzący zajęcia.

7. Uczestnicy  programu  MKD  zobowiązani  są  do  przestrzegania  norm  społecznych
wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy programu MKD obowiązani są do
stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego.

9. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której
odbywają  się  zajęcia  /  warsztaty  należy  niezwłocznie  poinformować  instruktora
prowadzącego lub kierownika.

10. Podczas udziału w programie MKD obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz
spożywania alkoholu.

11. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie programu MKD decyzje podejmuje
organizator obozu.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. CNJO The Lemon Tree zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i  przetwarzania

danych  osobowych,  zdjęć  i  nagrań  filmowych  w  celach  informacyjnych  i
promocyjnych  związanych  z  działalnością  TLT.  Udział  w  programie  MKD  jest
jednoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych  uczestnika,
wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych
na nośnikach foto,  audio,  video w celach promocyjnych i  reklamowych,  zgodnie z



Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr
101 poz. 926 ze zm.).

2. TLT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
uczestników,  powstałe  na  skutek  nieprzestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  oraz  za
rzeczy  wartościowe,  które  mogą  zostać  zgubione,  skradzione,  zniszczone.  Każdy
uczestnik programu MKD objęci są ubezpieczeniem NWW. 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE
1. CNJO The Lemon Tree zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w programie MKD jest akceptacja niniejszego Regulaminu,

przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż 
3.   Regulamin wchodzi w życie z dniem złożenia karty kwalifikacyjnej.

www.obozydemokratyczne.pl


