
Załącznik nr 1 do Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku

REGULAMIN 
WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w
CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA

TARASKA 19A, 26-337 ALEKSANDRÓW

Organizatorem wypoczynku jest  Fundacja  Art  of  Living  Polska,  z  siedzibą  w Warszawie,  kod  00-195,  ul.
Słomińskiego 19/55, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000290797, NIP: 1070009797.

W trosce o jak najwyższą jakość wypoczynku, uczestnik kolonii/obozu oraz jego rodzice/opiekunowie
zobowiązani są do stosowania poniższych zasad:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Na kolonie przyjmowane są wyłącznie dzieci, które ukończyły 8 rok życia.
2. Na koloniach/obozie stosowana jest dieta wegetariańska/wegańska.
3. Za dowóz dziecka na kolonię/obóz oraz jego odbiór odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
4. Przekazania dziecka na kolonie/obóz oraz jego odbioru dokonać może jedynie rodzic, opiekun prawny lub

osoba pisemnie do tego upoważniona.
5. Rejestracja  dzieci  rozpoczyna  się  pierwszego  dnia  kolonii/obozu  o  godz.  16.00.  Jeżeli  rodzic  chciałby

przywieźć dziecko wcześniej zobowiązany jest do zapewnienia mu opieki do g. 16.00.
6. W czasie trwania kolonii/obozu na terenie CPZ Taraska nie mogą przebywać rodzice uczestnika ani osoby z

nimi spokrewnione, bez wcześniejszego uzgodnienia z kierownictwem wypoczynku.

II. ZASADY REZERWACJI

7. Rezerwacja  miejsca  na  koloniach/obozie  następuje  po  przesłaniu  do  CPZ  Taraska  wymaganych
dokumentów, podanych na stronie internetowej CPZ Taraska oraz wpłacie zaliczki w kwocie 250 zł.

8. Pozostała  część  opłaty  za  kolonie/obóz  powinna  zostać  uregulowana  nie  później  niż  14  dni  przed
rozpoczęciem kolonii na konto Fundacji, lub w wyjątkowych przypadkach gotówką, nie później niż w dniu
rozpoczęcia kolonii.

9. Zwrot wpłaconych kwot następuje na poniższych zasadach:
a) W przypadku odwołania rezerwacji nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolonii/obozu, Organizator

zwraca 100% wpłaconych kwot.
b) W przypadku odwołania rezerwacji nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem kolonii/obozu, Organizator

zwraca 50% wpłaconych kwot.
c) W  przypadku  odwołania  rezerwacji  później  niż  3  dni  przed  rozpoczęciem  kolonii/obozu,  Organizator

zwraca tylko koszt niewykorzystanego wyżywienia.
d) Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora dziecko zostanie odebrane wcześniej z kolonii/obozu, zwrot

pieniędzy za niewykorzystaną część kolonii/obozu obejmuje wyłącznie 50 % kosztu niewykorzystanego
wyżywienia.

III. UCZESTNIK KOLONII/OBOZU MA PRAWO DO:

1. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych.
2. Korzystania ze sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników, zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Radosnego wypoczynku oraz pochwał, nagród i wyróżnień ze strony wychowawców.
4. Zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy.
5. Korzystania z opieki medycznej i pełnej ochrony sanitarnej.
6. Telefonicznych kontaktów z rodzicami lub opiekunami.

Uwaga: w celu prawidłowej realizacji programu kolonii/obozu uczestnicy mogą być poproszeni o przekazanie
telefonów do depozytu  wychowawcy,  z  możliwością  korzystania  z  nich  w ustalonych z  uczestnikami
godzinach. Organizator zapewnia stałą możliwość kontaktu telefonicznego rodziców z wychowawcami i
dziećmi na telefon biurowy CPZ Taraska.



IV. UCZESTNIK KOLONII/OBOZU JEST ZOBOWIĄZANY DO:

1. Przestrzegania regulaminu kolonii/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 i używania go zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Odnoszenia się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób.
6. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa (m.in. ruchu drogowego, zachowania w lesie, kąpieli, przepisów 

przeciwpożarowych).
7. Przestrzegania godzin ciszy nocnej (od godziny 22 do 6).
8. Nieprzechowywania w pokojach produktów żywnościowych.
9. Przestrzegania zakazu biegania po korytarzach, siadania na parapetach okiennych, wychylania się przez 

okna.
10. Informowania kadry kolonii/obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
11. Posiadania ważnej legitymacji szkolnej (lub innego dowodu tożsamości).
12. Przekazania wszystkich przyjmowanych leków pielęgniarce.
13. Przekazania w depozyt wychowawcy grupy rzeczy cennych i wartościowych (w szczególności sprzętów 

elektronicznych) oraz pieniędzy i cennej biżuterii.

UWAGA:
 Organizator  oraz  kadra  kolonii/obozu  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  kradzieże,  zniszczenie  lub

zagubienie  rzeczy  cennych i  wartościowych (w szczególności  aparatów telefonicznych,  fotograficznych,
tabletów i innego sprzętu, jak również pieniędzy, dokumentów), jeżeli nie zostały one  oddane do depozytu.

 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  w  CPZ  Taraska  po  zakończeniu
kolonii/obozu.

 Organizator nie odpowiada za bagaż zgubiony lub zniszczony na skutek braku staranności uczestnika.
 Uczestnik lub jego rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

V. UCZESTNIKOWI BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ:

1. Zakupu, posiadania i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia tytoniu.
2. Samowolnego oddalania się od grupy oraz poza teren ośrodka.
3. Samowolnego kąpania się w basenie, bez zgody i opieki wychowawcy.
4. Stosowania agresji słownej i fizycznej wobec innych.
5. Naruszania własności prywatnej i nietykalności cielesnej innych uczestników wypoczynku.
6. Stosowania otwartego ognia.
7. Sprowadzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników kolonii.

W stosunku do uczestników nieprzestrzegających zasad  objętych regulaminem Organizator  wypoczynku i
kierownictwo kolonii/obozu zastrzegają sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków
dyscyplinujących takich jak:
 upomnienie,
 powiadomienie rodziców,
 skreślenie z listy uczestników kolonii.
Dyscyplinarne  skreślenie  z  listy  uczestników  kolonii  może  nastąpić  za  poważne  naruszenie  niniejszego
regulaminu, a w szczególności: posiadanie lub picie alkoholu, posiadanie lub palenie tytoniu, posiadanie lub
zażywanie środków odurzających oraz za sprowadzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych
uczestników kolonii.
Dyscyplinarne  skreślenie  z  listy  uczestników  kolonii  jest  jednoznaczne  z  brakiem  zwrotu  kosztów  za
niewykorzystane dni pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun)
powinna na własny koszt odebrać dziecko w ciągu 24 godzin. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy
uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę właściwych władz. 

Organizator kolonii/obozu zastrzega sobie prawo do uzupełnienia regulaminu, jeżeli będzie tego wymagało
bezpieczeństwo i dobro uczestników.

Ja niżej podpisana/y akceptuję niniejszy Regulamin.

Imię i nazwisko dziecka_________________________             termin kolonii______________________

……………………………………… …………..………………………………
podpis dziecka data, podpis rodzica/opiekuna
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