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REGULAMIN KOLONII i OBOZÓW 2022 

1. Bezpieczna organizacja zbiórki w dniu wyjazdu: 
- Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki. 
- Na zbiórkę przybywają koloniści z rodzicem/ opiekunem prawnym,  
- Podczas zbiórki należy złożyć u kierownika lub wychowawcy komplet dokumentów w formie papierowej, druk 
jednostronny. Leki należy spakować do reklamówki/ worka itp. Oraz oznaczyć imieniem i nazwiskiem uczestnika. 
Kieszonkowe w kopercie oraz woreczku strunowym/ koszulce foliowej także podpisane i z tabelą przekazujemy razem z 
dokumentacją.  
- Dzieci wsiadają do autokaru na prośbę wychowawcy i zajmują wskazane przez niego miejsce.  
- Rodzice/ opiekunowie prawni nie wchodzą do autokaru.  
- Bagaż wkładamy do luku dopiero po komunikacie kierowcy. Do autokaru zabieramy jedynie bagaż podręczny z 
prowiantem i telefonem.  

 
2. TRANSPORT 
- Dojazd na miejsce wypoczynku odbywa się transportem zorganizowanym tj. busem/ autokarem, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach.  
- Postoje będą odbywały się cyklicznie, z przerwą na toaletę oraz krótkie rozprostowanie nóg. Nie będziemy organizować 
zakupów podczas transportu. 
- Podczas jazdy nie przesiadamy się.  
- Wyjście z autokaru i powrót do niego odbywa się na sygnał wychowawcy. 
- W trakcie jazdy na sygnał wychowawcy, uczestnicy będą zobowiązani do przekazania wychowawcy telefonów 
komórkowych.  
 
3. ZAKWATEROWANIE: 

- Zakwaterowanie odbywa się wg następujących kryteriów w kolejności: płeć, wiek, ilość miejsc w pokoju, preferencji 
pokojowych uwzględnionych w dokumentacji oraz pod względem liczebności grupy będącej pod opieką jednego 
wychowawcy.  
- Ostatecznego zakwaterowania dokonuje kadra wychowawców z uwagi na wytyczne MEN. W pokoju mogą być 
zakwaterowane tylko osoby będące pod opieką tego samego wychowawcy. 
- Organizator nie przewiduje zmian w zakwaterowaniu w trakcie trwania kolonii.  

 
4. POBYT:  
-Uczestnicy kolonii muszą być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj. ubrania odpowiednie do panującej aury, kremy 
ochronne, ręczniki, środki higieniczne itp. Lista niezbędnych rzeczy znajduje się w dokumencie „Informacje dla rodzica“. 
-Uczestnik kolonii zobowiązany jest do aktywnego udziału we wszystkich organizowanych zajęciach programowych oraz 
stosować się do poleceń wychowawców i kierownika kolonii.  
- Uczestnik kolonii jest zobowiązany do bezwględnego wykonywania poleceń wychowawcy, kierownika czy ratownika. 
Brak subordynacji będzie skutkował natychmiastowym wydaleniem z kolonii. 
- Uczestnik kolonii zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na wyznaczone zbiórki oraz zajęcia zaplanowane przez 
wychowawców.  
-Każdy kolonista ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, innych osób starszych, samego siebie i przyrodę, a 
także przestrzegać zasady bezpieczeństwa oraz higieny. 
- Uczestnik kolonii zobowiązany jest do zachowania wysokiej kultury osobistej. Wszelkie odstępstwa w postaci agresjii, 
przemocy słonej i/lub fizycznej w stosunku do siebie lub innych osób będą skutkowały natychmiastowym wydaleniem 
z kolonii.  
-Uczestnikowi kolonii nie wolno oddalać się od grupy  oraz poza teren ośrodka bez wiedzy wychowawcy. 
-Uczestnikom nie wolno wchodzić do wody bez zgody wychowawcy oraz bez obecności ratownika.  
-Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać regulaminów: ośrodka, miejsc atrakcji dodatkowych, kąpieli morskich oraz tych 
w basenie. 
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-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt RTV i inne rzeczy wartościowe uczestników kolonii, które 
uczestnicy przetrzymują w swoim pokoju.  
- Uczestnik kolonii jest zobowiązany do przekazania wychowawcy telefonu/ telefonów w trakcie jazdy nad morze. Wszelkie 
próby oszustwa i ukrywania 2 telefonu, tabletu będzie skutkował natychmiastowym wydaleniem z kolonii. 
- Uczestnik może korzystać z telefonu jedynie podczas przerwy poobiedniej tj. 1h/ dziennie. To czas na rozmowę 
z rodzicami. 
-Na kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków. 
-Uczestnicy naruszający regulamin kolonii (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, samowolne 
oddalanie, samodzielne korzystanie z basenu lub wchodzenie do morza, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub 
sprzętu sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy lub kierownika, stosowanie przemocy słownej/ fizycznej) 
zostaną usunięci z ośrodka, przy czym rodzice na własny koszt i własnym staraniem odbierają uczestnika z kolonii w ciągu 
24h od rozmowy z kierownikiem kolonii. W  tym  przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem 
przez dziecko opłaconych świadczeń. 
-Każdy uczestnik ma prawo brać udział we wszystkich zajęciach programowych i uczestniczyć w opracowaniu programu.  
-Każdy uczestnik ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się z wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika 
kolonii. 
-Nie zaleca się odwiedzin uczestników kolonii przez osoby z zewnątrz. W wypadku odwiedzin rodziców, niezbędny jest 
kontakt min. 24h przed planowanym przybyciem na teren ośrodka. 
- Uczestnik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o złym samopoczuciu/ stanie zdrowia, łamaniu 
regulaminu przez inne osoby, ewentualnych problemach komunikacyjnych.  
- Jeśli stan zdrowia uczestnika nie pozwala na czynne uczestnictwo w zajęciach programowych na dłużej niż 48h, Rodzic/ 
Opiekun prawny jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem odebrać uczestnika z kolonii w ciągu 24h od 
rozmowy z kierownikiem kolonii. 
- Uczestnik ma prawo do sugestii i pomysłów w sprawie programu kolonii, które może zgłosić do wychowawcy.  
 

4. CZAS POSIŁKÓW: 

- Do stołówki udajemy się na wyraźny sygnał wychowawcy i niezwłocznie po wejściu na salę zajmujemy wskazane 
miejsce przy stole.  
- Po zakończonym posiłku, na sygnał wychowawcy opuszczamy stołówkę.  
- Na stołówce staramy się zachować ciszę oraz porządek przy stole.  
- Uczestnik ma prawo do dowolnej ilości dokładek zarówno w trakcie posiłków bufetowych jak i serwowanych na stół.  
- Uczestnik ma prawo do wyniesienia posiłku ze stołówki po uprzedniej zgodzie wychowawcy.  
- Nie marnujemy jedzenia poprzez zbyt duże nakładanie porcji i niemożność ich zjedzenia.  
 

 5. HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO:  

- Codziennie wykonujemy pojedynczo higieną poranną- mycie rąk, zębów, czesanie, a wieczorem kąpiel całego ciała. 

- Uczestnicy kolonii posiadający długie włosy, są zobowiązani do ich związania podczas zajęć programowych. 

- Uczestnik jest zobowiązany do zachowania porządku w pokoju oraz w swoich rzeczach osobistych. 

-Rodzice/prawni opiekunowie starają się być dostępni pod telefonem w razie konieczności nawiązania kontaktu przez 
kierownika czy wychowawcę.  
- W przypadku rozpoznania u dziecka chorób zakaźnych, w tym wykrycia wszawicy (48h od przybycia do ośrodka), rodzic 
zobowiązany jest do pokrycia środków leczenia, które zostaną zakupione przez kadrę i/lub natychmiastowego odebrania 
uczestnika kolonii z wypoczynku.  Ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników, zaleca się by rodzic/opiekun wykonał 
wizytę kontrolną u lekarza na 2 dni przed wyjazdem na kolonię.  
 
Dodatkowe regulaminy:  
- https://parkpomerania.pl/regulamin-parku/  

https://parkpomerania.pl/regulamin-parku/

