REGULAMIN WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W TARASCE
Od dnia …………………………………………………….. do dnia ……………………………………………………
W trosce o jak najlepszy wypoczynek i dobre efekty organizator oraz kierownictwo wypoczynku
zobowiązują uczestników do poniższych zasad
I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Na kolonie przyjmowane są wyłącznie dzieci, które ukończyły 7 rok życia.
2. Organizator nie odpowiada za organizację transportu dziecka do i z ośrodka, w którym odbywa się
wypoczynek. Za dowóz i odbiór dziecka do Ośrodka odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
3. Dziecko z wypoczynku może odebrać wyłącznie rodzic, opiekun prawny lub osoba pisemnie do tego
upoważniona.
4. W czasie trwania kolonii na terenie ośrodka nie mogą przebywać rodzice dzieci ani osoby z nimi
spokrewnione bez wcześniejszego uzgodnienia z kierownictwem wypoczynku.
II UCZESTNIK MA PRAWO DO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

korzystania z opieki medycznej i pełnej ochrony sanitarnej,
telefonicznych kontaktów z rodzicami lub opiekunami,
uczestnictwa w wycieczkach i w programie kulturalnym proponowanym przez organizatora,
korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku,
radosnego wypoczynku oraz pochwał, nagród i wyróżnień ze strony wychowawców,
zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy,
wzięcia udziału w niedzielnej Mszy Świętej pod opieką wychowawcy,
otrzymania dyplomu uczestnictwa po ukończeniu programu.

III UCZESTNIK KOLONII JEST ZOBOWIĄZNY DO:
1. przestrzegania regulaminu obozu oraz stosowania się do poleceń wychowawców,
2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez
wychowawcę lub lekarza,
3. punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa,
4. dbania o czystość , porządek oraz powierzone mienie w czasie trwania kolonii,
5. szanowania siebie, kolegów , wychowawców, innych osób i przyrody,
6. przestrzegania zasad bezpieczeństwa (m.in. ruchu drogowego, zachowania w lesie, przepisów
p/poż. np. zabrania się posługiwania otwartym ogniem),
7. przestrzegania godzin ciszy nocnej (od godziny 22 do 6),
8. nieprzechowywania w salach produktów żywnościowych,
9. niebiegania po korytarzach, siadania na parapetach okiennych, wychylania się przez okna,
10. informowania kadry kolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
11. posiadania ważnej legitymacji szkolnej (lub innego dowodu tożsamości),
12. poniesienia odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez niego podczas jego pobytu
w ośrodku,
13. przekazania wszystkich przyjmowanych leków pielęgniarce,
14. przekazania wychowawcy grupy w depozyt rzeczy cennych i wartościowych (w szczególności
sprzętów elektronicznych) oraz pieniędzy i cennej biżuterii.

UWAGA: Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie rzeczy nie oddanych do depozytu
oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Ośrodku po zakończeniu kursu. Organizator nie
odpowiada też za bagaż zgubiony lub zniszczony na skutek braku staranności uczestnika.
IV UCZESTNIKOWI BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ:
1.
2.
3.
4.

zakupu, posiadania i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia tytoniu,
samodzielnego oddalania się od grupy oraz poza teren ośrodka,
stosowania agresji słownej i fizycznej wobec uczestników, kadry oraz pracowników Ośrodka.
naruszania własności prywatnej i nietykalności cielesnej innych uczestników wypoczynku.

W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników,
a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców lub opiekunów wydalony z kolonii na koszt własny rodziców
lub opiekunów. W takim wypadku osoba prawnie odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w
ciągu 24 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika kierownik kolonii zastrzega sobie
prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz.
UWAGA: Kierownik kolonii zastrzega sobie prawo do uzupełnienia regulaminu, jeżeli będzie tego wymagało
bezpieczeństwo i dobro uczestników.

……………………………………………………….
podpis dziecka

…………..………………………………
podpis rodzica lub opiekuna

