
REGULAMIN KOLONII 2019 

 

PRAWO  UCZESTNIKÓW  KOLONII: 

 Prawo do bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika wycieczki i opiekuna (o 

każdej porze); 

 Prawo do brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w organizacji zajęć; 

 Prawo do świadczeń; 

 Prawo do wypoczynku; 

 Prawo opieki medycznej; 

 Prawo do wolności słowa (zarówno w sensie krytyki); 

 Prawo do skargi (gdy dzieje się krzywda); 

 Prawo do intymności; 

 Prawo do odmowy polecenia (jeżeli będzie umotywowana); 

 Prawo do korzystania z telefonów komórkowych w wyznaczonych godzinach tj. od 08:00-10:30 oraz 

13:30-16:00. 

 

OBOWIAZKI  UCZESTNIKA  WYPOCZYNKU: 

 Obowiązek przestrzegania regulaminu kolonii; 

 Obowiązek przestrzegania regulaminu kąpieli; 

 Obowiązek posłuszeństwa wobec opiekunów tj. wykonywania poleceń kadry opiekuńczo-

wychowawczej; 

 Obowiązek przestrzegania rozkładu dnia ; 

 Obowiązek przestrzegania godzin ciszy nocnej (tj. 22:00 – 06:00); 

 Obowiązek dbania o higienę osobistą, zachowania czystości dla komfortu uczestnika i jego 

współtowarzyszy; 

 Obowiązek dbania o porządek i ład otoczenia ; 

 Obowiązek spożywania wszystkich posiłków w ciągu dnia (śniadanie: godz. ……; obiad: godz. …….; 

kolacja: godz. …….) lub w dniach wycieczek (śniadanie: godz. ………; obiadokolacja: godz. ……..);  

 Obowiązek dbania o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej (postawa życzliwości, koleżeństwa, 

tolerancji); 

 Obowiązek niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości, problemów, nieprawidłowości i 

zagrożeń opiekunowi; 

 Obowiązek przestrzegania regulaminu: Ośrodka Wypoczynkowego,  poruszania się po drogach, 

transportu zbiorowego; bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

 Obowiązek udziału we wszystkich zajęciach programowych i dodatkowych; 

 Obowiązek szanowania wszelkiego sprzętu należącego do Ośrodka i organizatora wypoczynku oraz 

poszanowania mienia innych; 

 Obowiązek punktualności; 

 Obowiązek zgłaszania sytuacji niebezpiecznych; 

 Obowiązek zapoznania się z planem budynku Ośrodka Wypoczynkowego (wyjścia awaryjne, gaśnice). 

 Obowiązek oddawania w depozyt do opiekunów telefonów komórkowych na czas ciszy nocnej, zajęć 

integracyjnych. 



ZABRANIA  SIĘ  UCZESTNIKOM : 

 Zabrania się samowolnego opuszczania Ośrodka, oddalania się od grupy; 

 Zabrania się używek: narkotyków, palenia tytoniu, „Energy Drinków” i alkoholu; zażywania leków bez 

wiedzy kierownika  i opiekuna; 

 Zabrania się  jakichkolwiek kontaktów intymnych; 

 Zabrania się  stosowania przemocy, ośmieszania innych uczestników, braku tolerancji,  

 Zabrania się  palenia ognisk, zabaw z ostrymi narzędziami oraz ogniem; 

 Zabrania się biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okna; 

 Zabrania się samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp. 

 Zabrania się szeroko rozumianych niebezpiecznych zachowań; 

 Zabrania się  niszczenia mebli, sprzętu sportowego, audio-video; 

 Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów; 

 Zabrania się używania telefonów komórkowych oraz sprzętu rejestrującego w celach ośmieszenia, 

publikacji filmów oraz zapisów cyfrowych 

 Zabrania się w godzinach ciszy nocnej prowadzenia rozmów telefonicznych, mailowych, skypowych…  

i grania na telefonach komórkowych, tabletach, laptopach) 

 Zabrania się używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas trwania 

zajęć 

 Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych podczas zwiedzania, przechodzenia przez ulicę oraz 

poza terenem ośrodka w którym grupa jest zakwaterowana 

(Kierownik kolonii, wychowawca ma prawo w dowolnym momencie skonfiskować, wyłączyć telefon lub inne 

urządzenie, jeżeli stwierdzi naruszenie regulaminu) 

 Zabrania się przebywania poza swoją sypialnią po godzinie 22:00 

 Zabrania się zaglądania, przeszukiwania nie swojego bagażu (tj. innego uczestnika kolonii); 

 
KONSEKWENCJE: 

 Ustne upomnienie; 

 Nagana kierownika wypoczynku i wychowawcy grupy; 

 Powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów 

 Wysłanie listu informującego o zachowaniu do szkoły 

 Powiadomienie zakładu pracy rodziców lub prawnych opiekunów 

 Wydalenie z kolonii na koszt własny uczestnika 

 Zakaz uczestnictwa w kolejnym zorganizowanym wypoczynku 

 W przypadku zniszczeń dokonanych przez dziecko lub z jego udziałem, odpowiedzialność finansową za 

dokonane zniszczenia ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

Regulamin został odczytany w dniu ......................  przez kadrę opiekuńczo-wychowawczą w składzie: 

................................................ – kierownik wypoczynku ........................................... 

........................................... – wychowawca wypoczynku ............................................ 

........................................... – wychowawca wypoczynku         ............................................. 

........................................... – wychowawca wypoczynku ............................................ 

Wszyscy uczestnicy wypoczynku zapoznali się z treścią Regulaminu kolonii. 


