
R E G U L A M I N   K O L O N I I   L E T N I C H /Skawa 2018/ 

 

 1. Uczestnik kolonii obowiązany jest stosować się do postanowień 

niniejszego regulaminu, innych regulaminów szczegółowych (regulaminu 

ppoż., regulaminu poruszania się po drogach,  itp.) oraz do poleceń 

wychowawcy i kierownika kolonii..  

2. Bezwzględnie zakazane jest:  

a. palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających. Zakaz ten 

dotyczy zarówno uczestników kolonii jak i kadry wychowawczej.  

b. niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich 

przeznaczeniem.  

c. samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania /szkoły/ oraz z innych 

miejsc czasowego przebywania grupy. 

 d. używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne.  

e. poniżania osób młodszych w jakikolwiek sposób 

f. zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza uczestników kolonii 

/bez zgody wychowawcy/ 

3. Uczestnik kolonii ma obowiązek:  

a. poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego 

przekonań  

 b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego grupy. W 

przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji powinien zgłosić to swojemu 

wychowawcy.  

c. zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości, 

szczególnie zagrożeń dla zdrowia lub życia 

d. dbania o higienę osobistą/ codzienne mycie się/ 

e. utrzymywania czystości w miejscu przebywania 



f. przestrzegania ustalonych godzin i miejsc zbiórek 

 4. Organizator kolonii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt 

elektroniczny (walkmany, telefony komórkowe, tablety,  itp.), pieniądze i 

inne rzeczy wartościowe, które uczestnik kolonii zabierze ze sobą na 

wypoczynek.  

5. Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. jest 

dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanym przez wychowawcę / zakaz 

dotyczy zwiedzania miejsc sakralnych oraz innych, po których oprowadza nas 

przewodnik/. Zakaz dotyczy również używania słuchawek – dziecko będzie 

mogło z nich korzystać dopiero po powrocie do szkoły ze względu na 

bezpieczeństwo.   

Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami wychowawcy określą godziny, które 

nie będą kolidować z różnymi czynnościami /obiad, śniadanie, kolacja/ itp.   

W każdym czasie rodzice  będą mogli kontaktować się z kierownikiem lub 

wychowawcą grupy.  

6. Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało 

ukaraniem uczestnika kolonii upomnieniem lub naganą, a w przypadkach 

drastycznych - wydaleniem z kolonii na koszt rodziców/opiekunów.  

7. Podczas trwania kolonii wszyscy uczestnicy będą nosić na szyi chustkę z 

logo gminy /zgubienie chustki wiąże się z zapłatą 20,00 złotych/  

8. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez ich dziecko/.  

Zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu: 

. ………………………………………………… 

 /podpis uczestnika kolonii/ 

Akceptuję powyższy regulamin: 

……………………………………………………………       

…………………………………………………………….. 

/ podpis rodziców lub prawnych opiekunów/ 


