
REGULAMIN ZIMOWISKA

Poniżej  zebraliśmy  najważniejsze  zasady  obowiązujące  podczas  naszego  wypoczynku.  Wszystkie
zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanych wychowawców i oczekujemy podporządkowania
się ich poleceniom, a w szczególności należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku oraz wniesienie opłaty w wysokości 140zł za wyżywienie, wycieczki, nagrody
itp. (za turnus).
WAŻNE: zwrot poniesionej wpłaty na zimowisko za nieobecne dziecko (m.in. z powodu choroby)
dokonany będzie, jeśli zgłoszenie nieobecności dziecka nastąpi w pierwszym dniu rozpoczętego
turnusu!!!
2. Zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.00 i trwają do godziny 15.00.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do punktualności.
4. Grupy stworzone są w zależności od wieku do 15 i do 20 uczestników.
5. Dla uczestników zimowiska organizowane są zajęcia zgodnie z wcześniej przedstawionym planem.
Udział w zajęciach (w tym wyjściach, wycieczkach itp.) jest obowiązkowy.
6. Uczestnicy zimowiska zostają zapoznani z ww. regulaminem i zasadami bezpieczeństwa w trakcie
zajęć w placówce, posiłków, zajęć sportowych, w trakcie wyjść i wycieczek.
7. Wszyscy zobowiązani są do kulturalnego zachowania, wzajemnej uprzejmości i życzliwości.
8. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek oraz wyposażenie pomieszczeń, z których
korzystają zarówno w szkole, jak w innych miejscach,  w  których  organizowane  są  zajęcia.
Zobowiązani  są  do  użytkowania  przekazanego  do  ich  dyspozycji  sprzętu  rekreacyjno-sportowego
zgodnie z jego przeznaczeniem. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody
wyrządzone przez dziecko. 
9. Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawcy i kierownika
półkolonii, ze względów bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie wolno samowolnie oddalać się od
grupy, opuszczać zajęć bez wiedzy wychowawcy.
10. Uczestnicy z we wszystkich sprawach mają prawo zwrócić się do wychowawcy swojej grupy lub
kierownika.
11. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, na wniosek wychowawcy, kierownik półkolonii ma
prawo skreślić uczestnika wypoczynku z dalszych zajęć, powiadamiając o przyczynie zastosowanej
kary rodziców/opiekunów prawnych.
Uwaga:
 Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na zajęcia, jak i

odbierania po zajęciach.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi warunkami oraz ze szczegółowymi warunkami
uczestnictwa.

………………………      …………………………………...               …………………………………….
(data) (podpis matki, ojca lub opiekuna)                         (podpis uczestnika wypoczynku)


