Regulamin kolonii lato 2018
1. Szanujemy siebie wzajemnie. Nie używamy wulgarnych ani obraźliwych słów.
2. Nie niszczymy, ani nie zabieramy cudzej własności,
3. Wszelkie spory rozstrzygamy pokojowo,
4.Wszystkie problemy oraz potrzeby zgłaszamy wychowawcom,
5. Dzieci są zobowiązane do bezwzględnego posłuszeństwa wychowawcom, nauczycielom, instruktorom,
kierownikowi,
6. Poza teren ośrodka wychodzimy tylko pod opieką wychowawców,
7. W czasie spacerów i wycieczek idziemy w grupie zorganizowanej. Nikt nie może odłączać się od grupy,
8. Utrzymujemy czystość w swoim pokoju oraz na terenie obiektu,
9. W czasie ciszy poobiedniej pozostajemy w swoich pokojach,
10. Zakupy w sklepiku robimy w wyznaczonym czasie w „Planie dnia”
11. Posiłki rozpoczynamy wspólną modlitwą i kończymy wspólnym „dziękuję”,
12. Wszyscy, którzy skorzystają z gier planszowych, sprzętu sportowego odkładają wszystko na miejsce,
13. Nie siadamy na parapetach okiennych, nie wychylamy się przez okna, ponieważ jest to niebezpieczne,
14. Z trampoliny korzystamy tylko w obecności wychowawcy,
15. Z trampoliny mogą korzystać tylko dwie osoby jednocześnie, na trampolinie nie wykonujemy salt ani innych
niebezpiecznych ﬁgur,
16. Organizator kolonii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (walkmany, telefony komórkowe
itp.) inne rzeczy wartościowe, które uczestnik kolonii zabierze ze sobą na wypoczynek,
17. Używanie telefonów komórkowych, jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanym przez wychowawcę.
Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami wychowawcy wyznaczą godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do
dziecka. W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy.
18. Na boisko, plac zabaw, plażę wychodzimy tylko pod opieką wychowawców,
19. W czasie kolonii obowiązuje zakaz spożywania używek,
20. Niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem jest zabronione,
21. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko,
22. Regulamin obozu oraz zajęcia wynikające z planu dnia są obowiązkowe dla wszystkich uczestników kolonii,
23.Kary za naruszanie zasad obowiązujących na kolonii,
- Ustne upomnienie przez wychowawcę lub kierownika;
- Poinformowanie Rodziców o nieposłuszeństwie uczestnika,
- Wydalenie uczestnika kolonii na koszt Rodzica.
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