REGULAMIN - kolonii 2017
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
1. Każdy uczestnik kolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu i innych
regulaminów szczegółowych (regulaminu ppoż, regulaminu kąpieli, regulaminu ośrodka
wypoczynkowego itp.) oraz do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii.
2. Uczestnicy turnusu mają prawo:
1) Uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania turnusu.
2) Korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do ich użytku.
3) Brania czynnego udziału w organizacji życia turnusu.
4) Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości z nieprzestrzeganiem Karty Praw Dziecka.
5) Otrzymywania nagród i dyplomów za aktywny udział w życiu turnusu.
4. Uczestnicy turnusu mają obowiązek:
1) Wykonywania poleceń kadry opiekuńczo-wychowawczej.
2) Zachowania porządku w pokojach, na terenie placówki i w każdym innym miejscu.
3) Dbać o higienę osobistą.
4) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez kadrę
opiekuńczo-wychowawczą
5) Bezwzględnego posłuszeństwa podczas zajęć na basenie, podczas wycieczek, gier i zabaw
sportowych.
5. Uczestnikom turnusu zabrania się:
1) Samowolnego opuszczania terenu placówki, oddalania się od grupy podczas
wszelkich wyjść, opuszczania budynku podczas nocnego spoczynku
2) Palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków na terenie placówki jak i
poza nią, zażywania leków bez wiedzy pielęgniarki.
3) Przechowywania w salach produktów żywnościowych łatwo psujących się.
4) Zabaw ostrymi narzędziami oraz ogniem.
5) Biegania po korytarzach, siadania na parapetach okiennych, wychylania się przez
okna.
6) Samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej, grzewczej itp.
7) Niszczenia mebli, sprzętu sportowego, malowania po ścianach itp.
( za zniszczenia dokonane z winy uczestnika odpowiadają rodzice).
8) Używania wulgarnych słów i zwrotów zarówno do kadry jak i innych kolonistów.
9) Pożyczania cudzej własność bez zgody właściciela.
10) Kupowania i spożywania napojów energetycznych, wysoko słodzonych napojów
gazowanych oraz przekąsek typu chipsy.
11) Używania telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. podczas zajęć i ciszy
nocnej bez zgody wychowawcy. Ww. sprzęt używany bez zgody wychowawcy
zostanie skonfiskowany i zwrócony w ostatnim dniu kolonii. Ponadto koloniści
zobowiązani są zdeponować ww. sprzęt na czas ciszy nocnej u wychowawcy.
12) Używania telefonów komórkowych oraz sprzętu rejestrującego w celach
ośmieszania i publikacji filmów oraz zapisów cyfrowych. Kierownik kolonii,
wychowawca ma prawo w dowolnym momencie skonfiskować telefon lub inne
urządzenie rejestrujące w celu sprawdzenia zawartości.
13)

Rzeczy wartościowe typu - aparat fotograficzny, większa ilość pieniędzy, telefon komórkowy i inne
należy zdeponować u wychowawców lub u kierownika kolonii. Caritas Diecezji Sosnowieckiej nie
odpowiada za rzeczy zgubione lub zniszczone nie zdeponowane u opiekunów.
W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem Organizator
wypoczynku i kierownictwo kolonii zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do
przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców,
powiadomienie szkoły. Przy dalszym rażącym naruszaniu regulaminu, uczestnik opuszcza turnus
na koszt własny uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.
Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
Zapoznałem się z regulaminem kolonii i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
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