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Regulamin Kolonii, Kąpieli i Wycieczek 

Szwajcaria Kaszubska „Kolonienasportowo” - 25.06. – 06.07.2016r  

 

1.Każdy kolonista zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania regulaminu i stosowania się  do poleceń kierownika oraz 

wychowawców. 

  

2.Zabrania się samowolnego opuszczania terenu kolonii. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w sposób 

zorganizowany, pod opieką wychowawcy. Uczestnicy kolonii zobligowani są do przestrzegania programu dnia. Każdy 

uczestnik dba o czystość ośrodka i jego otoczenia. 

  

3.Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników kolonii. 

  

4.Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów. Zalecamy zdeponowanie 

pieniędzy u wychowawcy. 

  

5.Za zagubiony sprzęt RTV oraz inne wartościowe rzeczy uczestnika pozostawione bez opieki (nie zdeponowane u 

wychowawcy lub kierownika) organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

  

6.Nie zastosowanie się do ww. regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie z dyscyplinarnym usunięciem 

z kolonii na koszt rodziców lub opiekunów 

  

7.Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na 

kolonii. 

  

8.Zabrania się posługiwania otwartym ogniem oraz grzałkami w budynku. Zakazuje się samowolnego rozpalania ognisk. W 

przypadku zauważenia pożaru lub sytuacji grożącej pożarem należy natychmiast powiadomić wychowawcę i/lub kierownika. 

  

9.Nie wolno podejmować prób napraw instalacji znajdujących się w budynku (zwłaszcza elektrycznej). Zabrania się 

używania sprzętu przeciwpożarowego dla celów nie związanych z akcją ratowniczą. 

  

10.W czasie zagrożenia pożarowego uczestnicy kolonii opuszczają teren pod opieką Wychowawców. 

  

11.Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika i wychowawcy. Nie nadzorowana 

kąpiel jest surowo zabroniona. Uczestnicy kąpieli zobowiązani są przestrzegać zaleceń i nakazów ratownika. Kąpiel 

rozpoczyna się i kończy ustalonym sygnałem. 

  

12.Przed wejściem do wody oraz po zakończeniu kąpieli odbywa się liczenie uczestników kąpieli. Nie wolno wypływać poza 

teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni, itp. W czasie kąpieli zabrania się lekkomyślnych żartów 

(przewracania kąpiących się, itp.) oraz wywoływania mylnych alarmów. Wszyscy uczestnicy zobligowani są do 

zachowywania czystości na terenie kąpieliska. 

  

13.Uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy. 

 

14.Uczestnicy wycieczki rowerowej obowiązkowo muszą posiadać kaski i zobowiązani są do jazdy w koszulkach 

odblaskowych zapewnionych przez Organizatora. 

 

15.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacji multimedialnych (zdjęć i filmów z udziałem 

dziecka) dla potrzeb Organizatora „Kolonii na Sportowo”  

 

Podpis Uczestnika Kolonii i Rodzica  
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