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REGULAMIN Półkolonii w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Aqua-Zdrój  

1.  Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki. 

2.  Uczestnicy kolonii muszą być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj. ubrania odpowiednie do panującej aury, 

kremy ochronne, ręczniki, środki higieniczne itp. 

3.  Uczestnicy kolonii zobowiązani są zabrać ze sobą dokument tożsamości, tj. aktualną legitymację szkolną. 

4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt RTV i inne rzeczy wartościowe uczestników 

kolonii. 

5.  Uczestnik kolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz stosować się do 

poleceń wychowawców i kierownika kolonii. Uczestnicy opcii mają bezwzględny obowiązek stosowania się do 

poleceń instruktora. 

6.  Każdy kolonista ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, innych osób starszych, samego siebie i 

przyrodę, a także przestrzegać zasady bezpieczeństwa. 

7. Uczestnikowi kolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy wychowawcy. 

8.  Uczestnikom nie wolno wchodzić do wody bez obecności ratownika/instruktora. 

9.  Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać regulamin ośrodka oraz pływalni. 

10.  Na kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków. 

11.  Uczestnicy naruszający regulamin kolonii (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, 

samowolne oddalanie, niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy lub 

kierownika) zostaną usunięci z ośrodka. W tym przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych z 

niewykorzystaniem przez dziecko opłaconych świadczeń. 

12.  Każdy uczestnik ma prawo brać udział we wszystkich zajęciach programowych i uczestniczyć w opracowaniu 

programu. W przypadku lekkiego naruszenia regulaminu (np.niestosowne zachowanie w stosunku do innych 

uczestników czy też niestosowne wyrażanie się) kierownik lub wychowawca ma prawo czasowo wykluczyć 

uczestnika z zajęć oraz wprowadzić lekkie kary (np. przysiady, bieg dookoła ośrodka). 

13.  Każdy uczestnik ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się z wszystkimi problemami do wychowawcy lub 

kierownika kolonii. 

14.  Wpłacenie zaliczki bądź całości kwoty świadczy o akceptacji programu kolonii. W przypadku rezygnacji z 

kolonii organizator zastrzega sobie prawo zatrzymamia przyjętej kwoty. 

podpis rodzica\ opiekuna…………………………………                                        podpis kolonisty………………………………… 
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