
REGULAMIN UCZESTNIKA 

KOLONII

Uczestnik kolonii obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego 

regulaminu, innych regulaminów szczegółowych (regulamin p-poż, 

regulaminu kąpieli w jeziorze/basenie, regulaminu ośrodka 

wypoczynkowego) oraz pleceń wychowawców i kierownika wypoczynku. 

Uczestnik kolonii ma obowiązek:

 

1. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie kolonii.

 

2. Punktualnie stawiać się na zajęcia i kreatywnie w nich uczestniczyć.

 

3. W kontaktach z wychowawcami, instruktorami, koleżankami, kolegami 

oraz innymi osobami uczestnik powinien być miły, uprzejmy i uczynny, być 

dobrym kolegą/koleżanką w czasie zajęć i poza nimi, opiekować się 

młodszymi, służyć im pomocą oraz radą.

 

4. Poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i 

jego przekonań.

 

5. Wykonywać wszystkie polecenia kierownika wypoczynku, wychowawców 

i instruktorów wypoczynku.

 

6. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek 

swego otoczenia oraz sprzętu pływającego i osobistych środków 

ratunkowych.

 

7. Dbać o czystość i stan domku, w którym został zakwaterowany i 

pozostawić go w stanie niepogorszonym w stosunku do zastanego. W 

przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika kolonii jego 

rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy 

wyrządzonej szkody.
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8. Przestrzegać ciszę nocną (godz. 22.00-7.00). W czasie trwania ciszy 

nocnej obowiązuje zakaz wychodzenia z domków oraz zachowanie ciszy, 

uszanowanie czasu przeznaczonego na odpoczynek.

 

9. W czasie zajęć programowych na lądzie oraz na wodzie 

podporządkować się poleceniom wychowawców i instruktorów 

wypoczynku.

 

10. W czasie zajęć w porcie, na pomoście i na wodzie przebywać 

obowiązkowo w przydzielonej mu kamizelce ratunkowej. Obowiązek ten 

dotyczy bezwzględnie wszystkich uczestników, w tym także umiejących 

pływać. Zdjęcie kamizelki ratunkowej bez zgody wychowawcy lub 

instruktora spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z zajęć i 

powiadomienie rodziców/opiekunów.

 

11.Przestrzeganie regulaminu kąpieliska. Kąpiel w jeziorze jest dozwolona 

tylko w miejscach do tego przeznaczonych pod opieką ratownika.

 

12. Przestrzegania regulaminu ośrodka. Po terenie ośrodka poruszamy się 

jedynie pod opieką wychowawcy/instruktora. Uczestnik nie może oddalać 

się od grupy i samowolnie chodzić po terenie ośrodka.

5. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek 

swego otoczenia, oraz sprzętu pływającego i osobistych środków 

ratunkowych.

 

13. Zgłaszać wychowawcy wszelkie zauważone nieprawidłowości, w 

szczególności zagrożenia dla zdrowia lub życia. W przypadku choroby, 

urazu, złego samopoczucia, skaleczenia lub bólu powiadomić 

niezwłocznie wychowawcę, instruktora lub kierownika wypoczynku.
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14. Na kolonii obowiązuje zakaz: używania wulgarnych słów, palenia tytoniu 

i zażywania używek oraz środków odurzających, picia napoi 

energetycznych.

 

15. Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało 

konsekwencjami wobec uczestnika kolonii. Samowolne oddalanie się od 

wychowawców i instruktorów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń wychowawców i instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu 

spowoduje nastepujące konsekwencje:

- upomnienie przez wychowawcę

- upomnienie przez kierownika

- zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych

- powiadomienie rodziców o zachowaniu

- wykreślenie z listy uczestników kolonii bez zwrotu należności za        

niewykorzystaną część turnusu oraz na własny koszt powrotu

 

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestnika 

podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a 

dokonanych przez innych uczestników.

 

17. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na kolonie cennych urządzeń np.: 

odtwarzaczy muzyki, konsol do gier itp.niekoniecznych do udziału w 

zajęciach w ramach programu. Wszystkie urządzenia elektroniczne są 

pierwszego dnia turnusu deponowane u wychowawcy grupy, a dostęp do 

nich jest dostępny jedynie w czasie wyznaczonym w programie 

wypoczynku tj. każda niedziela, wtorek oraz czwartek w godzinach ciszy 

poobiedniej (godz. 14.00-15.00).
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18.Używanie telefonów komórkowych przez uczestników jest możliwe 

wyłącznie w czasie wyznaczonym w programie wypoczynku tj. każda 

niedziela, wtorek oraz czwartek w godzinach ciszy poobiedniej 

(godz. 14.00-15.00). W każdym czasie rodzice w sprawach ważnych mogą 

skontaktować się z kierownikiem wypoczynku.
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AHOJ PRZYGODO!


