
 
 

REGULAMIN UCZESTNIKA KOLONII 
 

 

PRAWA: 

Uczestnik kolonii ma prawo do: 

− Właściwie zorganizowanego wypoczynku zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa 

− Swobodnego korzystania z pomieszczeń kolonijnych wskazanych przez kierownika wypoczynku. 

− Podnoszenia swej wiedzy i umiejętności poprzez udział w zajęciach programowych 

− Uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych organizowanych dla uczestników 

kolonii.(Ograniczenie uczestnictwa może wynikać jedynie z zastosowanej kary.) 

− Reprezentowania grupy wychowawczej bądź kolonii na zawodach sportowych i konkursach 

− Korzystania z opieki medycznej zabezpieczonej przez organizatora wypoczynku 

− Ochrony swych praw osobistych 

− Swobodnego wypowiadania swoich myśli, wyrażania swego światopoglądu i wyznania religijnego, jeżeli nie 

narusza tym dobra innych osób 

− Opieki wychowawczej i warunków pobytu na kolonii zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej 

− Życzliwego i podmiotowego traktowania 

− Wpływania na życie kolonii poprzez działalność samorządową 

− Przedstawiania wychowawcy, kierownikowi wypoczynku swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, 

odpowiedzi i wyjaśnień 

− Korzystania ze zorganizowanych przez organizatora wycieczek programowych i fakultatywnych 

− Utrzymywania kontaktu z rodziną (w przypadku telefonów -  w czasie wyznaczonym przez kierownika 

wypoczynku) 

 
OBOWIĄZKI: 

Uczestnik ma obowiązek: 
− przestrzegać postanowień zawartych w  regulaminach i instrukcjach 

− nie oddalać się z terenu zakwaterowania lub miejsca zajęć bez wiedzy wychowawcy lub kierownika wypoczynku  
− przestrzegać rozkładu dnia na kolonii 

− systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach programowych 

− kulturalnie zachowywać się na terenie kolonii, a także w innych miejscach pobytu 

− korzystania ze sprzętu pływającego i kąpieliska tylko za zgodą i pod nadzorem wychowawcy i ratownika 

− utrzymywania porządku na terenie kolonii 

− odnosić się z szacunkiem i tolerancją wobec innych, kolonista nie stosuje przemocy wobec swoich kolegów i 

koleżanek i nie używa niecenzuralnych słów 

− dbać o własne zdrowie, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i dopalaczy. Nie zażywać leków 

bez kontroli wychowawcy, opiekuna medycznego lub kierownika wypoczynku. 

− dbać o higienę osobistą i estetykę swego wyglądu 

− dbać o mienie własne i cudze oraz opiekować się powierzonym mieniem kolonijnym 

− pokrywać straty spowodowane przez siebie w formie wskazanej przez wychowawcę grupy bądź kierownika 

wypoczynku 

− podporządkować się poleceniom wychowawców, instruktorów, kierownika wypoczynku 

− zgłaszania wychowawcy spraw dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa swojego i innych. 



 

NAGRODY: 

Uczestnicy wypoczynku mogą być nagradzani za szczególne osiągnięcia. 

 

Uczestników nagradza się za: 
− bardzo dobre i wzorowe zachowanie; 

− najlepsze lokaty w zawodach sportowych i konkursach; 

− reprezentowania kolonii/obozu na imprezach poza programowych. 

 

Rodzaje nagród: 

− za wzorowe zachowanie uczestnik otrzymuje dyplom z wyróżnieniem oraz jest prezentowany jako najlepszy 

kolonista/obozowicz na forum kolonii/obozu; 

− za trzy najlepsze lokaty w zawodach, konkursach, uczestnicy otrzymują nagrody; 

− za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej, uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową. 

 

Nagrody rozdziela kierownik wypoczynku na wniosek rady pedagogicznej lub organizacji samorządowej. 

Nagrody wręcza się podczas uroczystości zakończenia kolonii/obozu. 

  

 

KARY: 

Uczestnik może być ukarany przez kierownika wypoczynku lub wychowawcę grupy. Kary zostają wymierzone w 

przypadku, gdy inne środki wychowawcze nie odnoszą pozytywnych skutków. 
 

Karze podlegają następujące zachowania: 
− naruszenie godności osobistej innych osób; 

− naruszenie nietykalności cielesnej; 

− niszczenie mienia;  

− zawłaszczenie mienia i kradzież; 

− rozpowszechnianie nałogów; 

− lekceważenie regulaminów i instrukcji zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem. 

 

W zależności od stopnia wykroczenia stosuje się następujące kary: 

− upomnienie wychowawcy grupy 

− nagana kierownika 

− ograniczenie możliwości brania udziału w imprezach kolonijnych 

− telefoniczne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu uczestnika 

− pisemne powiadomienie szkoły do której uczęszcza uczestnik kolonii o jego nagannym   zachowaniu 

− zawieszenie czasowe w prawach uczestnika 

− wydalenie z kolonii/obozu 

 

1. korzystanie z telefonu komórkowego wyłącznie w czasie i na zasadach ustalonych przez kierownika wypoczynku. 

Uczestnik, który nie będzie stosował się do obowiązujących zasad, będzie zobowiązany oddać swój telefon do depozytu 

kadry wychowawczej lub kierownika imprezy turystycznej (w takim przypadku telefon będzie wydawany uczestnikowi 

w określonych godzinach, do celów kontaktowych);  

2. w czasie wypoczynku obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania innych uczestników i kadry wychowawczej 

wypoczynku, bez ich zgody; 

3. w czasie wypoczynku obowiązuje zakaz udostępniania innym uczestnikom materiałów i treści internetowych 

nieodpowiednich do wieku uczestników lub mających obraźliwy, dyskryminujący lub poniżający przekaz. 


