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Każdy uczestnik kolonii zobowiązany jest do zapoznania się z
niniejszym regulaminem i przestrzegania go w czasie trwania

kolonii oraz do przestrzegania rozkładu dnia!

UCZESTNIK MA OBOWIĄZEK

1. Brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych

zajęć przez wychowawcę lub lekarza

2. Punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

3. Dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza

jego terenem

4. Dbać o higienę osobistą  

5. Bezwzględnie przestrzegać ustalone regulaminy: wycieczek,  wyjść w góry, pobyt  na

kąpieliskach,  poruszanie się po drodze, przeciwpożarowy

6. Stosować  się  do  wewnętrznych  regulaminów  zajęć  prowadzonych  przez

wychowawców

7. Stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii

8. Mieć szacunek do kolegów, wychowawców, innych osób starszych, samego siebie i

przyrody

9. Przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa,  a  w  razie  dostrzeżenia  sytuacji  stwarzającej

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym

wychowawcę, kierownika lub inne osoby dorosłe

10. Pokrycia wszystkich strat materialnych, jeżeli były przez niego spowodowane

11. Uczestnikowi kolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren kolonii bez wiedzy

wychowawcy. Jeśli do dziecka przyjadą w odwiedziny rodzice, zanim wezmą dziecko

ze sobą, zobowiązani są do poinformowania o tym wychowawcy i kierownika koloni.

Odwiedziny rodziców odbywają się tylko w wyznaczonym terminie. Prosimy by

wszystkie  ewentualne  przyjazdy  do  dzieci  były  wcześniej  konsultowane  z

kierownikiem kolonii

12. Uczestnikom nie wolno wchodzić do wody bez zgody wychowawcy lub ratownika

13. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać godzin ciszy nocnej 22.00

14. Na  kolonii  obowiązuje  bezwzględny  zakaz:  picia  alkoholu,  palenia  tytoniu  oraz

zażywania  narkotyków.  Dodatkowo  zakaz  spożywania  napoi  gazowanych,  napoi

energetycznych/izotonicznych oraz chipsów
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15. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego informowania wychowawcy o ewentualnych

dolegliwościach lub złym samopoczuciu

16. Niezwłocznego zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości i zagrożeń

17. Dbać o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej (życzliwość, koleżeńskość, tolerancja,

poszanowanie i nienaruszanie czyjejś własności, szacunek dla innych)

18. Niesienia pomocy innym 

19. Zabrania  się  bezwzględnie  samowolnego  przyjmowania  jakichkolwiek  leków  bez

wiedzy wychowawcy, kierownika, lekarza czy pielęgniarki

20. Podczas obozu dzieci mają ograniczony dostęp do telefonów komórkowych. Podczas

pobytu telefony zdeponowane są u kadry wychowawczej i wydawane są dzieciom po

kolacji w celu kontaktu z rodzicami

UCZESTNIK MA PRAWO

1. Brać udział we wszystkich zajęciach programowych i uczestniczyć w opracowywaniu 

programu

2. Wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do 

wychowawcy

3. Do radosnego i bezpiecznego wypoczynku

4. Do zgłaszania uwag, pomysłów i propozycji do kierownika w sprawie życia kolonijnego i

organizacji  zajęć  programowych  poprzez  swoich  przedstawicieli  z  rady  kolonii, jeżeli

dotyczą całej kolonii lub bezpośrednio do wychowawcy jeżeli dotyczą grupy

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU 

SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

1. Upomnienie przez wychowawcę / kierownika

2. Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów)  o zachowaniu

3. Wydalenie z kolonii na koszt własny uczestnika i bez zwrotu kosztów za 

niewykorzystany czas   pobytu

……………………………….................. ………………………………..................

    /miejscowość, data/          /podpis organizatora wypoczynku/
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