REGULAMIN KOLONII LETNIEJ W OSW „RZEMIEŚLNIK”
1. Każdy Uczestnik kolonii jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Każdy Uczestnik ma obowiązek:
a. brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez
wychowawcę lub lekarza;
b. przestrzegać godzin posiłków, zajęć;
c. przestrzegania godzin ciszy nocnej (w czasie ciszy nocnej zabronione jest przebywanie poza
swoim pokojem bez zgody wychowawcy);
d. stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii;
e. przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w pokojach i na terenie ośrodka;
f. mieć szacunek do kolegów, koleżanek, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie;
g. przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla
życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
3. Za szkody spowodowane przez uczestników odpowiadają finansowo ich rodzice lub prawni
opiekunowie.
4. Uczestnikowi kolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren OSW Rzemieślnik bez wiedzy
wychowawcy.
5. Na terenie ośrodka obowiązuje regulamin ośrodka oraz przepisy p-poż.
6. Samowolne zbaczanie z wytyczonych szlaków górskich oraz odłączanie się od grupy jest
zabronione pod groźbą wydalenia z kolonii.
7. Na kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania
narkotyków.
8. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do Opiekunów
9. Każdy uczestnik ma prawo:
a. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych;
b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy;
c. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy pozostawione
podczas pobytu oraz w środkach transportu.
11. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
a. upomnienie przez wychowawcę/kierownika;
b. zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych;
c. nagana kierownika kolonii;
d. powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu;
e. wydalenie z kolonii na koszt własny Uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas
pobytu.
12. Drastyczne naruszenie regulaminu kolonii, skutkujące wydaleniem z kolonii na koszt własny
Uczestnika, bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu, to:
a. spożywanie alkoholu (również piwa);
b. palenie papierosów;
c. samowolne oddalanie się poza teren OSW Rzemieślnik;
d. agresywny i wulgarny stosunek do kolegów, koleżanek i kadry kolonii;
e. świadome niszczenie wyposażenie ośrodka;
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