
 
 

REGULAMIN KOLONII W ŻERKOWIE I KROŚCIENKU 2019  
 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminów kolonii i ośrodka 

gdzie jest organizowana kolonia oraz do poleceń kierownika i wychowawców.  
2. Uczestnikowi kolonii nie wolno samodzielnie oddalać się z terenu kolonii  
i podczas zajęć od grupy. 
3. Uczestnik kolonii ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności 

osobistej innych uczestników kolonii i ich przekonań, a także przestrzegać 
zasady bezpieczeństwa. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia 
Rodzice/Opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za koszty jego 

naprawy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy 
pozostawione czy zagubione przez uczestników podczas pobytu oraz  
w środkach transportu. 

4. Uczestnik kolonii nie stosuje przemocy wobec innych oraz nie używa 
wulgarnych słów. 
5. Uczestnik kolonii zobowiązany jest brać czynny udział we wszystkich 
organizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń kierownika  

i wychowawców kolonii.    
6. Uczestnik kolonii zgłasza kierownikowi lub wychowawcy wszelkie sprawy 
dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa swojego i innych uczestników kolonii. 

7. Uczestnikowi nie wolno palić tytoniu, spożywać alkoholu i napojów 
alkoholowych, używać narkotyków i innych środków odurzających. 
8. W przypadku poważnego naruszenia reguł kolonii Rodzic/Opiekun  
ma obowiązek osobiście odebrać dziecko z kolonii, najpóźniej dzień  

po zawiadomieniu o takim fakcie przez kierownika, bez możliwości zwrotu 
pieniędzy za pozostałe dni.  
9. Kolonista ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji 

programu, bezpieczeństwa, wyżywienia i zachowania innych uczestników 
kolonii do kierownika lub wychowawcy kolonii. 
10. Uczestnik powinien być zaopatrzony w niezbędny ekwipunek (obuwie, 

ubrania, środki czystości, strój sportowy, ręcznik itp. oraz tzw. kieszonkowe) 
jak również niezbędne rzeczy do realizacji programu.   
11. Każdy uczestnik ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się  
z wszystkimi problemami do kierownika lub wychowawcy kolonii. 

12. Po dokonaniu wpłaty za kolonie nie ma możliwości rezygnacji i zwrotu 
kosztów. 
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za pieniądze, 

sprzęt elektroniczny, aparaty fotograficzne, tel. komórkowe i inne rzeczy 
wartościowe pozostające w posiadaniu uczestnika kolonii i będące jego 
własnością. 

14. Rodzic/Opiekun podpisując kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku 
swojego dziecka/podopiecznego, tym samym akceptuje treść powyższego 
regulaminu. 


