Powiat Kościerski
Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie

Regulamin wewnętrzny kolonii letnich
w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kolonii letnich.
2. Regulamin obowiązuje od chwili oddania dziecka (uczestnika kolonii) pod opiekę
wychowawców do zakończenia kolonii letnich tj. przejęcia dziecka przez rodziców, opiekunów
prawnych.
3. Uczestnik kolonii obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz
innych regulaminów szczegółowych (regulaminu ppoż., regulaminu przystani, regulaminu
schroniska, regulaminu kąpieli itp.).
4. Ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został z nich
zwolniony przez lekarza lub wychowawcę.
5. Uczestnik kolonii ma punktualnie stawiać się na zajęciach i brać w nich aktywny udział.
6. Uczestnik kolonii ma obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone mu mienie w
miejscu przebywania i poza terenem .
7. Uczestnik kolonii powinien mieć szacunek dla kolegów, wychowawców, innych osób starszych i
samego siebie.
8. Uczestnik kolonii stosuje się do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii.
9. Uczestnik o każdej chorobie i złym samopoczuciu powiadamia wychowawcę lub kierownika
kolonii.
10. Uczestnik kolonii musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
11. Kąpiel jest dozwolona tylko w miejscach do tego przeznaczonych pod opieką ratownika.
12. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje
dzieci (uczestnika kolonii).
13. Uczestnikom kolonii letniej zabrania się:
a) samowolnego opuszczania terenu placówki wypoczynku, oddalania się od grupy podczas
wszelkich wyjść,
b) palenia tytoniu, picia alkoholu, spożywania innych używek,
c) samowolnego zażywania leków bez wiedzy osoby odpowiedzialnej za opiekę,
d) przechowywania w salach produktów żywnościowych łatwo psujących się,
e) posiadania materiałów pirotechnicznych oraz przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
uczestników kolonii,
f) biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okna i balkony,
g) niszczenia wyposażenia Powiatowego Centrum Młodzieży w tym mebli/sprzętu sportowego,
audio-video,
h) używania wulgarnych słów i zwrotów,
i) pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela,
tel. 058 686 40 98 fax 058 686 40 98
83-400 Kościerzyna, Garczyn 1 skr. poczt. 50
e-mail: pcm.garczyn@powiatkoscierski.pl
www.pcmgarczyn.pl

Powiat Kościerski
Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie

j) używania telefonów komórkowych oraz sprzętu rejestrującego w celach ośmieszania i publikacji
filmów oraz zapisów cyfrowych.
14. Uczestnik kolonii ma prawo:
a) uczestniczyć we wszystkich imprezach i zajęciach programowych organizowanych podczas
trwania kolonii,
b) korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestnika,
c) brania aktywnego udziału w organizacji życia kolonii letniej,
d) wyrażania swoich poglądów,
e) zgłaszania swoich uwag,
f) otrzymania pomocy od wychowawcy, kierownika w sytuacji pojawienia się problemów,
g) bezpiecznego i radosnego wypoczynku.
15. Organizator kolonii nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe,
wszelkiego rodzaju odtwarzacze, telefony komórkowe - sprzęt ten uczestnicy mogą zabrać na
obóz/kolonię wyłącznie na własną odpowiedzialność.
16. Organizator nie ubezpiecza osobistego sprzętu uczestników przed kradzieżą czy zgubieniem.
17. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników i kadry obozu/kolonii od NNW (następstw
nieszczęśliwych wypadków).
18. Na kolonii dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych w godzinach uzgodnionych z
kierownikiem kolonii.
19. W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z
wychowawcą grupy.
20. Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować następujące konsekwencje:
a) upomnienie przez wychowawcę,
b) upomnienie przez kierownika obozu,
c) powiadomienie rodziców/opiekunów i szkoły o nieodpowiednim zachowaniu,
d) usunięcie z kolonii na koszt rodziców/opiekunów bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystane
osobodni, świadczenia.
21. W przypadku usunięcia uczestnika z kolonii rodzic/opiekun ma obowiązek odebrania dziecka
w przeciągu 24 godzin od chwili wydalenia.

………………………………………….
(podpis uczestnika kolonii)
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…………….…………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

