
Regulamin uczestnika kolonii 

Każdy uczestnik kolonii jest członkiem wspólnoty kolonijnej i posiada Swoje prawa i obowiązki.

P r a w a

1.Kolonista ma prawo do zapewnieniu mu bezpieczeństwa, opieki medycznej podczas pobytu  na kolonii i 
podczas przejazdu.
2. Kolonista ma prawo do zapewnienia mu posiłków zgodnie z zawartą umową i normami żywieniowymi.
3. Kolonista ma prawo do zapewnieniu mu pełnej higieny i warunków noclegu zgodnie z umową i normami 
higienicznymi.
4. Organizator zapewnia zajęcia zgodne z umową, programem koloni, przystosowane do wieku i zainteresowań
uczestników kolonii.
5. Kolonista ma prawo kontaktu z rodziną. W przypadku telefonów, w czasie wyznaczonym przez kierownika 
kolonii.
6. Kolonista ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji programu, bezpieczeństwa, wyżywienia
i zachowania innych uczestników kolonii do wychowawcy i kierownika kolonii.
7. Kolonista ma prawo do oddania pieniędzy czy rzeczy wartościowych jak zegarki, komórki na przechowanie 
wychowawcy grupy.

O b o w i ą z k i

1. Uczestnikowi kolonii nie wolno samowolnie oddalać się z terenu kolonii (ośrodka) 
      i podczas zajęć od grupy
2. Uczestnik kolonii ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych 

uczestników kolonii i ich przekonań.
W przypadku uszkodzenia cudzego mienia rodzice ponoszą koszty jego naprawy.

3. Uczestnik kolonii ma obowiązek uczestniczenie w zorganizowanych 
zajęciach. W przypadku niedyspozycji zgłasza to wychowawcy grupy.

4. Uczestnikowi nie wolno palić tytoniu, spożywać alkoholu i napojów 
alkoholowych i używać narkotyków czy też innych używek, ani trzymać ich w pokoju

5. Kolonista nie stosuje przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek.
6. Kolonista nie używa niecenzuralnych słów.
7. Kolonista przestrzega rozkładu dnia na kolonii.
8. Organizator, kadra wychowawcza i kierownictwo turnusu nie odpowiada za straty związane z 

zagubieniem lub kradzieżą pieniędzy oraz innych rzeczy wartościowych nie pozostawionych w depozyt
do wychowawcy.

9. W celu uniknięcia dezorganizacji zajęć programowych oraz ze względu na dobro dzieci 
nieodwiedzanych przez bliskich w czasie pobytu ustala się: termin odwiedzin dzieci w porozumieniu z 
wychowawcą, zwolnienie dziecka przez rodziców z zajęć i opieki wychowawcy tylko w uzasadnionych
wypadkach za zgodą kierownika turnusu przez pisemne oświadczenie rodziców.

10. Niewykorzystanie przez uczestnika – z przyczyn leżących po jego stronie – świadczeń objętych 
programem turnusu, nie może stanowić podstawy do obniżenia płatności za turnus lub żądanie 
ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia

11. Uczestnik kolonii zgłasza wychowawcy sprawy dotyczące zapewnienia 
bezpieczeństwa swojego i innych uczestników kolonii.

W przypadku łamania regulaminu kolonisty stosuje się następujące kary:
- upomnienie ustne w obecności grupy;
- nagana w obecności grupy  czy całej kolonii z powiadomieniem rodziców
- wydalenia z kolonii na koszt rodziców bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe dni

Podpis uczestnika kolonii lub rodzica:
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