
REGULAMIN  KOLONII

1. Celem kolonii jest, popularyzacja walorów przyrodniczych krajobrazu, wyrabianie nawyku 
czynnego wypoczynku i aktywnego spędzania czasu.

2. Niezbędny ekwipunek: ubranie w odpowiedniej ilości, strój kąpielowy, klapki, ręczniki, 
strój sportowy, obuwie sportowe, maseczki wielorazowe do osłony nosa i ust.

3. W czasie wyjazdu uczestnik zobowiązany jest do poruszania się i przebywania w grupie.
4. Uczestnik zobowiązany jest do zachowywania dystansu społecznego oraz przestrzegania 

wzmożonych zasad higieny tj. częstego mycia rąk wodą i mydłem, nie dotykania dłońmi 
twarzy szczególnie okolic ust, nosa i oczu.

5. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy, a w przypadku takiej konieczności powinien 
każdorazowo uzyskać zgodę kierownika grupy lub opiekuna na odłączenie się od grupy.

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć.
7. Uczestnik  zobowiązany jest do przestrzegania poleceń i zasad ustalonych przez kierownika 

grupy lub opiekuna, uczestniczyć we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie.
8. W czasie kolonii uczestnik  powinien prezentować koleżeńską postawę, wykazywać się 

życzliwością, otwartością i odpowiedzialnością w stosunku do kolegów i opiekunów.
9. Uczestnik  zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa własnego i 

kolegów, unikać i eliminować sytuacje trudne i niebezpieczne.
10. Uczestnik  odpowiada za mienie z którego korzysta (autobus, wyposażenie w pokoju) w 

przypadku zniszczenia mienia z winy uczestnika, rodzice zobowiązani są do pokrycia strat 
poniesionych przez właściciela.

11. Uczestnik  zobowiązany jest do zachowania porządku i czystości w swoim pokoju i 
otoczeniu.

12. Zabronione jest kupowanie i spożywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz środków 
odurzających. W przypadku nie przestrzegania tego zakazu uczestnik może zostać karnie 
wydalony z kolonii na koszt rodziców.

13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 o wszelkich zmianach w tym zakresie
decyduje kierownik grupy.

14. Zabrania się uczestnikowi korzystania z rzeczy nie będących jego własnością bez zgody 
właściciela.

15. Za rzeczy pozostawione bez opieki (telefon, aparat, mp3 itp.)  organizator nie ponosi 
odpowiedzialności.

16. Czas wolny, może być udzielony tylko za zgodą kierownika lub opiekuna, który ustala 
warunki jego udzielenia (wyznacza godziny rozpoczęcia i zakończenia czasu wolnego oraz 
określa miejsce przebywania uczestnika ).

17. Za nie przestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać upomniany z jednoczesnym 
poinformowaniem rodziców. W szczególnych przypadkach decyzją kierownika kolonii 
uczestnik może zostać karnie usunięty z kolonii. W takim przypadku rodzice są zobowiązani
w ciągu 24 godzin do zabrania uczestnika na własny koszt.

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję:

…………………………………………….                …………………………………………       
            (data i podpis uczestnika)                                                     (data i podpis rodzica)


