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REGULAMIN PÓŁKOLONII  
 

 
Uczestnik półkolonii ma obowiązek: 

1.Przestrzegać Regulaminu półkolonii, Warunków Uczestnictwa oraz wszystkich zasad                     

   i regulaminów obowiązujących podczas półkolonii.  

2.Brać aktywny udział w zajęciach prowadzonych w trakcie półkolonii 

3.Zachowywać się w sposób nienaruszający interesu pozostałych uczestników oraz w sposób   

   pozwalający na sprawne i programowe przeprowadzenie zajęć. 

4.Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierownika, wychowawców, instruktorów  

   oraz innych osób prowadzących zajęcia oraz przestrzegać harmonogramu zajęć. 

5.Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość i porządek wokół siebie oraz dbać              

   o udostępniony w ramach zajęć sprzęt oraz materiały. 

6.Być uczynnym i uprzejmym w kontaktach z koleżankami, kolegami, wychowawcami                         

   i instruktorami oraz innymi osobami.  

7.Pod żadnym pozorem nie oddalać się poza teren, w którymi realizowany jest program półkolonii  

   oraz nie oddalać się od grupy.  

8.W przypadku złego samopoczucia, choroby, urazu lub bólu niezwłocznie powiadomić  

   wychowawcę, instruktora lub kierownika. 

9.Powiadomić wychowawcę, instruktora lub kierownika w przypadku nieodpowiedniego  

   zachowania innych uczestników półkolonii. 

10.Na półkolonii obowiązuje całkowity zakaz używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia  

   tytoniu oraz e-papierosów, spożywania alkoholu i zażywania używek.  

11.Samowolne oddalenie się od grupy, niestosowanie się do poleceń wychowawców                           

   i instruktorów, a także nieprzestrzeganie obowiązujących regulaminów spowoduje   

   konsekwencje w postaci: 

-upomnienia przez wychowawcę; 

-powiadomienie rodziców o zachowaniu; 

-wyłączenie z poszczególnych zajęć programowych; 

-wydalenie uczestnika z półkolonii bez zwrotu należności.  

12.Organizator nie odpowiada za pozostawione lub zagubione przez Uczestnika rzeczy oraz za  

   zniszczenia rzeczy należących do innych uczestników, a zniszczonych przez Uczestnika. 

13.W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, odpowiedzialność oraz  

   ewentualne koszty napraw wyrządzonej szkody ponoszą rodzice. 
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Zasady zachowania bezpieczeństwa związane z COVID 19 

 

1. Obowiązuje ograniczenie w zakresie kontaktu z osobami postronnymi przez cały pobyt na półkolonii 
 (nie dotyczy odbioru uczestnika w przypadku podejrzenia COVID 19) 
 
2. Rodzice/Prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odbioru dziecka  
z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby  
( podwyższona temperatura , kaszel, katar, duszności ) 
 
3. W dobie aktualnej sytuacji epidemicznej każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego 
przestrzegania następujących wytycznych: 

• W przypadku wystąpienia objawów COVID19 uczestnik zostanie niezwłocznie poddany 
warunkom izolacji 

• Obowiązuje zakaz dzielenia się produktami spożywczymi ( napoje, chipsy, itp.) 
 

Każdy Uczestnik ma obowiązek: 
  

• Zapoznać z instrukcjami wywieszonymi w widocznych miejscach na terenie półkolonii  
 ( instrukcja mycia rąk, instrukcja dezynfekcji rąk, instrukcji prawidłowego zakładania  
i sciągania rękawiczek oraz instrukcji prawidłowego zakładania i ściągania maski )  

• Nosić maseczkę w miejscach publicznych ( za wyjątkiem zajęć w swojej grupie zajęciowej , 
posiłków) 

 
• Myć ręce wodą z płynem ( mydłem) – zgodnie z wywieszonymi instrukcjami, po każdych 

zajęciach, po każdorazowym skorzystaniu z toalety.  
• Dezynfekować ręce przed każdym posiłkiem  
• Dezynfekować ręce przed każdymi zajęciami 

 
• Natychmiast zgłaszać jakiekolwiek objawy złego samopoczucia opiekunowi, kierownikowi 

lub jakiejkolwiek osobie z personelu w szczególności: Kaszel, Duszności, Bóle mięśniowe, 
Gorączka, Złe samopoczucie, Katar 

 
• Przestrzegać zasad bezpieczeństwa a w szczególności : stosować się do specjalnych oznaczeń 

( tabliczki , linie ). Przestrzegać zasady dystansowania społecznego.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


