
REGULAMIN KOLONII / OBOZU 
 

podpisany regulamin należy przekazać Kierownikowi lub Wychowawcy w dniu wyjazdu na wypoczynek 

 

1. Uczestnik kolonii/obozu zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych 

przez wychowawców, stosować się do regulaminów obozu i ośrodka oraz do poleceń kierownika  

i wychowawców. Punktualne stawianie się na zbiórki, zajęcia i posiłki. 
 

2. Bezwzględne przestrzeganie REGULAMINU HIGIENY NA KOLONII/OBOZIE W ZWIĄZKU  

Z ZAGROŻENIEM COVID-19. 
 

3. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie, rzeczy osobiste, 

legitymację szkolną, paszport lub dowód osobisty, maseczkę na twarz). 
 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt multimedialny, telefony 

komórkowe i rzeczy wartościowe uczestników. Istnieje możliwość oddania w depozyt pieniędzy 

kieszonkowych oraz dokumentów opiekunowi grupy. 
 

5. Rodzice lub opiekunowie uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na kolonii/obozie na podstawie protokołu 

szkody sporządzonego przy udziale kierownika kolonii/obozu w chwili i miejscu jej powstania. 
 

6. W ramach zajęć programowych realizowane będą zajęcia na pływalni lub w aquaparku, w trakcie 

których obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się regulaminowi kąpieli i poleceniom 

ratowników.  
 

7. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno-

sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na 

terenie ośrodka. 
 

8. Podczas wypoczynku pomiędzy zajęciami dozwolone jest przebywanie tylko w swoich pokojach. 
 

9. Bezwzględnego przestrzegania godzin ciszy nocnej. Podczas ciszy nocnej przebywanie w swoim 

miejscu zakwaterowania (pokoju) na kolonii/obozie. 
 

10. Uczestnikom kolonii/obozu zabrania się: 

- palenia papierosów (również elektronicznych), spożywania napojów alkoholowych, napojów   

   energetycznych i izotonicznych oraz używania narkotyków, 

- stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,   

- wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody wychowawcy, 

- samowolnego oddalania się z terenu obozu, 

- robienia i publikowania zdjęć lub filmów osobom trzecim bez ich wiedzy,  

- posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem  

   i czasem, 

- opuszczania terenu kolonii/obozu bez wiedzy i zgody kierownika/wychowawcy/instruktora. 
 

11. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu uczestnik zostanie ukarany upomnieniem, lub 

naganą, powiadomieniem rodziców lub szkoły, a w drastycznych przypadkach (zwłaszcza 

naruszenie pkt.2 i 10) Kierownik obozu/kolonii może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika  

z kolonii/obozu. W takiej sytuacji Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do odebrania na koszt własny 

Uczestnika z kolonii/obozu bez nieuzasadnionej zwłoki. 

 

 

Zapoznałam się / Zapoznałem się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się go przestrzegać: 

 

 

 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 

          ( podpis uczestnika )     ( podpis rodzica/opiekuna ) 

 


