
Załącznik 2.

Regulamin kolonii

Regulamin obowiązuje od momentu wyjazdu na kolonie do powrotu i odebrania Dziecka przez
Opiekuna prawnego / osobę upoważnioną.

Uczestnicy kolonii mają prawo do:

1. Spokojnego wypoczynku,
2. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach i atrakcjach podczas kolonii,
3. Korzystania ze wszystkich udostępnionych urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji

programu zajęć,

Uczestnicy kolonii mają obowiązek:

1. Przestrzegać regulaminu kolonii,
2. Niezwłocznie wykonywać polecenia kierownika i wychowawców kolonii,
3. Przestrzegać higieny osobistej,
4. Punktualnie stawiać się na zbiórki, zajęcia i posiłki,
5. Przestrzegać rozkładu dnia, szczególnie ciszy nocnej,
6. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników,
7. Szanować rzeczy, które otrzymają do użytku,
8. Przestrzegać czystości na terenie kolonii,
9. Podczas wypoczynku i ciszy nocnej przebywać we własnym pokoju;
10. Nie oddalać się bez zezwolenia kierownika lub wychowawcy z terenu prowadzenia kolonii;
11. Szanować przyrodę.

Uczestników kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz:

1. Posiadania i przechowywania jakichkolwiek leków. Wszelkie leki winny być przekazane
kierownikowi kolonii wraz z zaświadczeniem od lekarza zawierającym: nazwę leku, dawkowanie,
termin podawania leku, imię i nazwisko Dziecka, czytelny podpis lekarza wraz
z pieczątką i datą,

2. Posiadania i / lub spożywania alkoholu, posiadania i / lub palenia papierosów oraz posiadania
i / lub zażywania narkotyków i środków odurzających. W przypadku podejrzenia posiadania i / lub
spożywania alkoholu, posiadania i / lub palenia papierosów, posiadania i / lub zażywania
narkotyków i środków odurzających, będzie wzywana Policja,

3. Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej na innych Uczestnikach. W skrajnych
przypadkach uczestnicy stosujący przemoc będą usuwani z kolonii na koszt Opiekunów
prawnych,
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4. Przebywania w pobliżu zbiorników wodnych bez zgody i nadzoru wychowawcy,
5. Za wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają materialnie jego

Opiekunowie prawni,
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez Uczestników obozu,
7. Organizator nie zaleca zabierania na kolonie cennych rzeczy.

Zapoznałam/em się z w/w regulaminem obozu wakacyjnego

…………………………………………………………………………………………………..
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika wypoczynku
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