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REGULAMIN  KULTURALNYCH KOLONII  W GÓRACH 

z uwzględnieniem programu profilaktycznego 

 

Karłów, 28.06.2021 r. - 04.07.2021 r. 

 

Każdy uczestnik  zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 

1. Organizatorem kolonii jest: Stowarzyszenie Idziemy w Kulturę, ul. Balladyny 7B/12/21-560 

Międzyrzec Podlaski 

2. Kierownik kolonii: Aleksandra Szmytko, tel. 665- 263- 717. 

3. Obowiązki uczestnika obozu: 

a. posłuszeństwo wobec całej Kadry obozu, kulturalne zachowania wobec instruktorów, 

kolegów i koleżanek, innych osób przebywających na terenie ośrodka oraz w miejscu,  

w którym się znajduje, 

b. bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania innych środków 

odurzających pod rygorem wydalenia z obozu na koszt rodziców/opiekunów prawnych, 

c. poszanowanie cudzej własności, godności osobistej innych uczestników warsztatów i ich 

przekonań, 

d. przebywanie w swoim miejscem zakwaterowania (Ośrodek Wypoczynkowy Szczeliniec)  

i nieoddalanie się poza to miejsce, w szczególności w czasie ciszy nocnej oraz bez opieki 

wychowawcy/kierownika obozu, 

e. niestosowanie przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek, 

f. nieużywanie niecenzuralnych słów, 

g. przestrzeganie rozkładu dnia na obozie (punktualne stawianie się na zajęciach i aktywne 

uczestnictwo w nich), 

h. uczestniczenie we wszystkich zajęciach programowych oraz dodatkowych, chyba że 

wychowawca/kierownik obozu zadecydują inaczej, 

i. wyłączna odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą, 

j. niekorzystanie z tabletów, przenośnych konsoli, laptopów i innego sprzętu multimedialnego 

za wyjątkiem telefonu komórkowego wyłącznie w celu kontaktu z rodzicem/opiekunem 

prawnym, wykonania pamiątkowego zdjęcia lub słuchania muzyki, 
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k. korzystania z telefonów komórkowych w wyznaczonych godzinach, którymi są przerwy 

między zajęciami i ogłoszony czas wolny, 

l. przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00, 

m. nieużywanie telefonów podczas ciszy nocnej, 

n. dbałość o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu, 

o. przestrzeganie zasady bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym 

wychowawcę, 

p. przestrzeganie regulaminów i zasad:  

i. poruszania się po drogach, 

ii. regulaminu obozu. 

4. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika kolonii spowoduje następujące 

konsekwencje: 

a. upomnienie przez wychowawcę/kierownika kolonii, 

b. nagana kierownika kolonii, 

c. powiadomienie rodziców/opiekunów o zachowaniu uczestnika kolonii, 

d. wydalenie z obozu na koszt własny uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas 

pobytu, 

e. złamanie regulaminu w zakresie zasad korzystania z telefonu komórkowego wiążę się  

z zabraniem telefonu uczestnikowi kolonii, który zostaje przekazany wychowawcy grupy na 

określony czas, 

f. rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika ponoszą wszelką odpowiedzialność, w tym 

również finansową, za celowe lub z jego winy wyrządzone szkody na rzecz  Organizatora 

bądź innych uczestników obozu i zobowiązani są do ich naprawienia/pokrycia kosztów 

naprawy. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: zapoznałem/am się z Regulaminem Kulturalnych Kolonii w Górach 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

……………………………………… 

          (data i podpis uczestnika kolonii) 


