REGULAMIN KOLONII LETNICH
Regulamin zawiera przepisy regulujące przebieg kolonii letnich
I Przejazd
1. Uczestnicy winni zabrać bagaż w ilości 1 torba lub plecak, mały bagaż podręczny,
ważną legitymację szkolną, ważny paszport oraz zapas leków przeciw wymiotnych
(dotyczy osób cierpiących na chorobę lokomocyjną)
2. W czasie przejazdu zabrania się wstawania w czasie jazdy, zaśmiecania autokaru i
niszczenia jego urządzeń wewnętrznych oraz obsługiwania ich (sprzęt audio, video,
ekspres) bez zgody obsługi autokaru.
3. Uczestnikom nie wolno bez wiedzy opiekuna oddalać się od grupy podczas przerw w
czasie podróży.

II. Pobyt
1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad pobytu w obiekcie wypoczynku, z
którymi zostaną zapoznani w pierwszym dniu pobytu przez swoich opiekunów. W
szczególności dotyczy to zakazu: używania ognia otwartego, zakłócania spokoju po
godz. 22.00, zanieczyszczania terenu obiektu, spożywania alkoholu oraz zakazu
palenia tytoniu (używki zatrzymane ulegają komisyjnemu zniszczeniu).
2. Korzystanie ze sprzętów na terenie obiektu winno odbywać się zgodnie z ich
przeznaczeniem. Ich uszkodzenie spowoduje pokrycie kosztów naprawy, wymiany
przez sprawcę lub jego prawnych opiekunów.
3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w miejscu
zakwaterowania oraz ich jego bezpośrednim otoczeniu każdego dnia, a w
szczególności w dniu wyjazdu.
4. Uczestnikom zabrania się opuszczania terenu obiektu bez zgody opiekuna.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonego porządku dnia, który będzie
podawany do wiadomości.
6. Uczestnicy winni stosować się do zaleceń opiekunów w zakresie ochrony
przeciwsłonecznej i podczas ewentualnego pobytu na basenie.
7. Uczestnicy mogą kąpać się na basenie tylko za zgodą oraz pod opieką
wychowawców

III. Rada kolonii
1. Wszelkie sprawy merytoryczne i wychowawcze rozstrzyga „rada kolonii”. W jej skład
wchodzą kierownik, wychowawcy oraz 3 przedstawicieli uczestników wybranych z
grona wszystkich uczestników kolonii. Rada ma za zadanie: przyjmować wszystkie
uwagi uczestników, wnioskować o zmiany oraz ma prawo relegować z obozu
uczestnika, gdy wszystkie formy wychowawcze nie odniosły skutku. Koszty związane
z relegowaniem uczestnika nieodwołalnie zostaną pokryte przez jego prawnych
opiekunów.

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z regulaminem i akceptuję jego
postanowienia.
Miejscowość i data
Warszawa, 18.06.2011 r.
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