
REGULAMIN WYPOCZYNKU W FORMIE KOLONII 2021 dla dzieci i młodzieży 

Nadrzędnym celem jest zorganizowanie uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich 

warunkach. Należy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia 

w grupie oraz zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Niniejsze zasady postępowania 

przedstawiamy, aby zapewnić wszystkim uczestnikom zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą 

zabawę. 

1. Każdy uczestnik kolonii zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry ( kierownika, 

wychowawców, pielęgniarki, ratownika) oraz do brania czynnego udziału we wszystkich zajęciach 

programowych. 

2. Podczas trwania turnusu od momentu wyjazdu do powrotu uczestników obowiązuje całkowity 

zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków i innych środków 

odurzających. 

3. W każdym obiekcie, posiadającym własny regulamin lub przepisy, należy bezwzględnie się do 

nich stosować. 

4. Bez zgody wychowawców uczestnik nie może oddalać się samodzielnie. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami 

dobrego wychowania. 

6. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00. W tym czasie nie wolno odwiedzać się w pokojach. 

7. Telefony komórkowe, mp3 i inne urządzenia elektroniczne uczestnicy zabierają na własną 

odpowiedzialność. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za ew. zgubienie lub zniszczenie 

tych urządzeń. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty, pieniądze lub biżuterię zgubioną przez 

dziecko. 

9. Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego i 

kąpieliska. 

10. Uczestników obowiązuje punktualne stawianie się na miejscach zbiórek. 

11. Uczestnicy wypoczynku stosują się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem 

dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. 

12. Uczestnicy regularnie i dokładnie myją ręce wodą z mydłem podczas trwania wypoczynku (w szczególności 

przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety) lub dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji rąk (z 

wyłączeniem stosowania środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. roku życia). 

Nieprzestrzeganie regulaminu wypoczynku przez uczestnika wypoczynku będzie skutkowało 

poinformowaniem rodzica lub prawnego opiekuna o takich zdarzeniach. Rażące naruszenie 

regulaminu przez dziecko zobowiązuje rodzica lub prawnego opiekuna do odebrania na własny koszt 

swojego dziecka z miejsca wypoczynku. O zaistniałej sytuacji zostanie poinformowana szkoła. 

 


