
 

 
 
 

ЛЕТЊИ КАМП „ЧУДНА ЗЕМЉА НЕДОЂИЈА“ 
ОДГОВОРНОСТИ И ОБАВЕЗЕ 

 
1. Омладина ЈАЗАС Нови Сад је одговорна за квалитет смештаја и oпреме и рад инструктора, али не и 
за понашање учесника кампа. 
2. У складу са безбедносном политиком, учесници морају током боравка, да се придржавају 
прописаних и непрописаних правила изречених од стране тренера. У случају кршења правила или 
непослушности, организатор ће обавестити родитеље или учесника упутити кући. 
3. Омладина ЈАЗАС Нови Сад није одговорна за непредвиђене ситуације: вирусне/бактеријске 
инфекције, сунчаница, опекотине од сунца, потрес мозга, смрт, разни преломи, ујед инсеката, убод 
трном, кишу, временске непогоде итд. 
4. Омладина ЈАЗАС Нови Сад ће предузети све потребне мере да до непредвиђених ситуација не дође, 
нпр: ношење качкета, мазање средствима са заштитним фактором и средствима против инсеката 
(учесници су дужни да обезбеде поменута средства), хигијена на високом нивоу, адектватна заштита 
од временских непогода. 
5. Уколико дође до непредвиђених ситуација, Омладина ЈАЗАС Нови Сад је одговорна да у што краћем 
времену учеснику омогући потребну медицинску помоћ. 
6. Омладина ЈАЗАС Нови Сад није одговорна за новац учесника и губитак или оштећење мобилног 
телефона док су код учесника, већ само у случајевима када су поверени на чување, што се потврђује 
признаницом.  
7. Омладина ЈАЗАС Нови Сад није одговорнау случају губитка, крађе или оштећења гардеробе и 
скупоцених ствари учесника и губитка, крађе или било каквог оштећења истих. 
8. Потписивањем овог формулара Омладина ЈАЗАС Нови Сад има вашу дозволу да користи име, 
презиме, лик, глас, фотографије и видео записе учесника тренинга у промотивне сврхе (фотографије, 
штампана литература, видео записи, звучни записи, wеб сајтови или било који други медији који 
постоје или ћепостојати у будућности) без надокнаде и временског ограничења. 
9. Омладина ЈАЗАС Нови Сад је дужна да чува лекове учесника, уколико их учесник  користи. 
Родитељ/старатељ, односно учесник је дужан да понесе/спакује довољну количину лекова и да 
обавести особље кампа о начину и количини дозирања лека. 
10. Омладина ЈАЗАС Нови Сад распоређује учеснике у шаторе/собе када су у питању вишедневне 
активности. 
11. Учесници су дужни да брину о личној хигијени и хигијени у собама/шаторима који се прегледају 
свако јутро. Обавеза чувања чистоће околине важи и у свим деловима простора и за сваки боравак ван 
кампа. 
12. Исхрана се одвија по распореду.  
13. Учесници су распоређени у групе које истовремено имају различите активности.  
14. Током активности инсистира се на пријатељској атмосфери и уважавању вршњака. 
15. Употреба мобилних телефона препоручује се у току јутра, пре почетка активности или увече по 
завршетку. 
16. Учесници су увек под надзором одговорног лица. 
17. Родитељ има право и обавезу да контактира Омладину ЈАЗАС Нови Сад, по сваком питању у свако 
доба током боравка учесник у кампу. 
                                    

 
У Новом Саду, 11. 05. 2016. године.      Директор кампа 
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