Regulamin uczestnika
O B O W I ĄZ K I U C Z E S T N I K A
1. Aktywnie uczestniczyć w życiu obozu; brać udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w
planie dnia.
2. W kontaktach z ludźmi, szczególnie z koleżankami i kolegami być uprzejmym i uczynnym.
3. Używać zwrotów grzecznościowych i nie używać niecenzurowanych słów.
4. Być dobrą koleżanką lub kolegą w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć sportowych, opiekować
się młodszymi, służyć im pomocą i radą.
5. Wykonywać skrupulatnie wszystkie polecenia Kierownika i wychowawców,
6. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek,
7. W czasie wycieczek i zajęć bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego
zajęcia.
8. Nie oddalać się poza obręb placówki bez zezwolenia wychowawcy.
9. Chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość – ewentualne koszty uszkodzeń lub zniszczeń
pokryć przed opuszczeniem placówki.
10. Przestrzegać godzin posiłków i czasu wyznaczonego na wypoczynek.
WYRÓŻNIENIA
1. Pochwała przez kierownika lub wychowawcę wobec grupy.
2. Pochwała przez kierownika wobec całej społeczności.
3. Dyplom uznania.
4. Nagroda rzeczowa.
KARY
1. Upomnienie przez wychowawcę wobec grupy.
2. Nagana udzielona przez kierownika wobec całej społeczności.
3. Usunięcie z kolonii w przypadku 3 krotnego złamania regulaminu oraz uczestniczeniu w sytuacji
zagrażających życiu i zdrowiu np. samodzielne oddalenie się uczestnika z terenu ośrodka bez
zgody opiekuna. (w przypadkach koniecznych, np. dowozu do domu, pracy rodziców - na koszt
rodziców).

INNE
1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas wypoczynku
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
2. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia : cennych urządzeń, np. odtwarzaczy muzyki,
drogocennych przedmiotów itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

3. Telefony komórkowe będą zdeponowane u kierownika. Telefony dzieci otrzymają w
poniedziałek, środę , piątek w godz. 9.30- 10.00 oraz rano w dniu wyjazdu.
Regulamin kolonii sportowo-rekreacyjnej w Smolarni.
1.Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników podczas trwania kolonii.
2.Uczestnictwo w obozie przysługuje osobom , które złożyły deklarację obozową ze zgodą na uczestnictwo
prawnych opiekunów oraz lekarza i uiściły pełną opłatę za obóz , chyba że indywidualne umowy stanowią
inaczej.
3.Podczas trwania kolonii należy podporządkować się poleceniom opiekunów oraz kierownictwa ośrodka.
4.Wszystkich obowiązuje dbałość o porządek na terenie ośrodka , a w szczególności w pokojach.
5.Uczestnik kolonii za pośrednictwem rodziców (opiekunów) ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie
sprzętu i wyposażenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji.
6.Wszystkich obowiązuje udział w zajęciach rekreacyjnych w związku z czym należy posiadać strój sportowy .
7.Wszystkie ćwiczenia mogą odbywać się tylko w obecności i za zgodą instruktorów prowadzących.
8.Od godziny 22.00 do godziny 7.00 obowiązuje cisza nocna.
9.Opuszczanie terenu ośrodka dozwolone jest tylko za zgodą opiekuna.
10. Nie przewiduje się planowych odwiedzin.
12 Uczestnicy kolonii podlegają opiece medycznej, w ramach której dostępne są podstawowe lekarstwa,
natomiast lekarstwa specjalistyczne, dostępne na receptę, uczestnicy zobowiązani są zakupić we własnym
zakresie.
13.Opłaty (pełne i zaliczki) nie podlegają zwrotowi w razie rezygnacji z obozu. Dotyczy to również wydalenia z
obozu za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy
pozostawione przez uczestników podczas pobytu.
Potwierdzam przyjęcie regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania .

1.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych
oraz danych osobowych dzieci przeze mnie zgłoszonych, przez Organizatora w celach
informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Stajni Marcelin, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015r. poz. 2135 z późn.
zm.).

2.

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany o tym, że dzieci kolonii nie są objęte
dodatkowym ubezpieczeniem NNW.
*niepotrzebne skreślić

....................................

..................................

...................................

data i podpis uczestnika
data i podpisy obojga rodziców lub prawnych
opiekunów
Wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla
bezpieczeństwa i zdrowia dziecka.
.............
(data)

.......... ................
(podpis matki, ojca lub opiekuna)

