
    REGULAMIN  KOLONII  LETNIEJ Z MŁODĄ ALWERNIĄ 

Organizator                                                  Wsparcie organizacyjne  

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kolonii letniej. 

2. Regulamin obowiązuje od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców do zakończenia kolonii letniej tj. przejęcia 

dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych. 

3. W razie odwiedzin podczas trwania kolonii letniej, uczestnik może opuścić placówkę wypoczynku tylko pod opieką 

rodzica lub prawnego opiekuna. 

4. Po powrocie z kolonii letniej dziecko przejmuje tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny po złożeniu podpisu 

potwierdzającego odbiór dziecka. 

5. Uczestnicy kolonii letniej  mają obowiązek: 

- posiadania ważnej karty ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ oraz ważnego dowodu osobistego lub paszportu (data 

ważności dokumentu powinna być przynajmniej do 31 sierpnia 2017)  

- wykonywania poleceń kadry opiekuńczo-wychowawczej 

- zachowania porządku na terenie placówki, podczas podróży i w każdym innym  miejscu  

- dbać o higienę osobistą 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez  kadrę opiekuńczą 

- bezwzględnego posłuszeństwa podczas kąpieli w  morzu, w basenie, wycieczek, gier  i zabaw  sportowych oraz  

podczas innych atrakcji na kolonii letniej 

6. Uczestnikom kolonii letniej zabrania się: 

- samowolnego opuszczania terenu placówki wypoczynku, oddalania się od grupy podczas wszelkich wyjść 

- palenia tytoniu, picia alkoholu, spożywania innych używek 

- samowolnego zażywania leków bez wiedzy osoby odpowiedzialnej za opiekę  

- przechowywania w salach produktów żywnościowych łatwo psujących się 

- palenia ognisk  

- zabaw z ostrymi narzędziami oraz ogniem 

- biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okna i balkony 

- samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp. 

- niszczenia wyposażenia ośrodka w tym mebli / sprzętu sportowego, audio-video ( za zniszczenia dokonane  z winy     

uczestnika  udokumentowane   protokołem odpowiadają  rodzice,  opiekunowie   prawni ).  

- używania wulgarnych słów i zwrotów 

- pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela 

- używania telefonów komórkowych oraz sprzętu rejestrującego w celach  ośmieszania i publikacji filmów oraz   

 zapisów cyfrowych. Kierownik kolonii letniej, wychowawca  ma  prawo w dowolnym momencie skonfiskować telefon lub 

inne  urządzenie rejestrujące  w celu sprawdzenia   zawartości. 

7. Uczestnik kolonii letniej ma prawo: 

- uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania kolonii letniej 

- korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestnika 

- brania czynnego udziału w organizacji życia kolonii letniej 

- zgłaszania wszelkich nieprawidłowości  

- otrzymywania nagród i dyplomów za aktywny udział w życiu placówki wypoczynku 

8. W przypadku naruszania regulaminu kierownik kolonii letniej może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne                

w stosunku do uczestnika od pozbawienia go możliwości uczestnictwa w niektórych imprezach do powiadomienia 

szkoły i rodziców o nagannym zachowaniu. Przy dalszym rażącym naruszaniu regulaminu, uczestnik kolonii letniej 

może być decyzją Rady Pedagogicznej Placówki wydalony z kolonii letniej na koszt rodziców, opiekunów bez 

zwrotu pieniędzy za niewykorzystane osobodni, świadczenia. 

 
9. Drogi Rodzicu! Po godzinie 18:00 nie wykonujemy połączeń telefonicznych do uczestników kolonii letniej.  

Zalecany telefoniczny kontakt z uczestnikami w przerwie po śniadaniu oraz po obiedzie. W porze nocnej 

telefony komórkowe uczestników będą zdeponowane u wychowawców. Po godzinie 18:00 oraz w innych ważnych 

sprawach,  dostępne są nr telefonów ośrodka, wychowawców oraz kierownika kolonii letniej całodobowo.  

 

  DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONII LETNIEJ 
1. Uczestnik kolonii letniej zobowiązany jest czynnie uczestniczyć we wszystkich imprezach 

organizowanych przez kadrę opiekuńczo-wychowawczą wypoczynku. 

2. Uczestnik  zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do regulaminu kolonii letniej regulaminu 

ośrodka oraz innych obowiązujących regulaminów podczas trwania wypoczynku i podróży oraz do 

poleceń kierownika kolonii  letniej  i wychowawców. 

3. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (letnie ubrania, obuwie, przybory 

toaletowe i inne uwzględnione w liście rzeczy do zabrania). 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, rzeczy wartościowe, 

biżuterię, telefony komórkowe oraz pieniądze nie oddane w depozyt wychowawcy. 

5. W przypadku: spożywania alkoholu lub  przebywania pod jego wpływem, spożywania innych 

środków odurzających lub  przebywania pod ich wpływem lub poważnego naruszenia 

regulaminu kolonii letniej, uczestnik zostanie wydalony z kolonii letniej na koszt własny 

(rodziców, opiekunów) bez możliwości zwrotów pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych 

świadczeń. Pod opieką wychowawcy lub Rodzica/Opiekuna wraca do miejsca zamieszkania. 

6. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

przez dziecko podczas trwania kolonii letniej. 

7. Rezygnacja z imprezy po jej rozpoczęciu, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części 

świadczeń nie upoważnia organizatora do zwrotu jakichkolwiek kosztów. 

8. Za wyrządzone szkody w miejscach pobytu uczestnika, Rodzic, Opiekun prawny dziecka 

odpowiada finansowo. Zapłata za powstałe szkody następuje w formie gotówkowej lub na 

rachunek bankowy Organizatora Wypoczynku na podstawie protokołu. 

            Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości i stosowania. 

 

 

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

        czytelny podpis uczestnika                        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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