
 

Regulamin półkolonii 
 
1) Każdy półkolonista zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania regulaminu. Winien stosować się do 

poleceń kierownika oraz wychowawców. 

2) Zabrania się samowolnego opuszczania terenu półkolonii. Wszystkie wyjścia poza teren placówki 
odbywają się w sposób zorganizowany, pod opieką wychowawcy. Uczestnicy półkolonii zobligowani są 
do przestrzegania porządku dnia. Każdy uczestnik dba o czystość placówki i jego otoczenia. 

3) Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników 
półkolonii. 

4) Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu, 
wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym uczestnikom 
półkolonii. 

5) Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów (legitymacja).  

6) Za zagubiony sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe rzeczy uczestnika pozostawione bez opieki 
organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

7) Nie zastosowanie się do ww. regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie  
z dyscyplinarnym usunięciem z półkolonii. 

8) Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 
pobytu na półkolonii. 

9) Zabrania się posługiwania otwartym ogniem oraz grzałkami w budynku. W przypadku zauważenia pożaru 
lub sytuacji grożącej pożarem należy natychmiast powiadomić wychowawcę i/lub kierownika. 

10) Nie wolno podejmować prób napraw instalacji znajdujących się w budynku (zwłaszcza elektrycznej). 
Zabrania się używania sprzętu przeciwpożarowego dla celów nie związanych z akcją ratowniczą. 

11) W czasie zagrożenia pożarowego uczestnicy półkolonii opuszczają teren pod opieką wychowawców (bez 
ekwipunku). 

12) Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika                  
i wychowawcy. Uczestnicy kąpieli zobowiązani są przestrzegać zaleceń i nakazów ratownika.  

13) Przed wejściem do wody oraz po zakończeniu kąpieli odbywa się liczenie uczestników kąpieli. Nie wolno 
wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni, itp. W czasie kąpieli zabrania 
się lekkomyślnych żartów (przewracania kąpiących się, itp.) oraz wywoływania mylnych alarmów. 
Wszyscy uczestnicy zobligowani są do zachowywania czystości na terenie kąpieliska. 

14) Uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy.  

15) W czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne. Jezdnię wolno 
przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, zachowując szczególną ostrożność. Zabrania się 
wybiegania na jezdnię, popychania oraz innych lekkomyślnych postępowań. 

 

Potwierdzenie rodziców/opiekunów o zapoznaniu się z treścią Regulaminu. 
 
 

…….………………………………………………………………………………… 
                                 Data, podpis rodziców/opiekunów 

 
 


