
REGULAMIN KOLONII LETNICH CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ 
1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kolonii i obowiązuje od chwili oddania dziecka pod opiekę 

wychowawców do zakończenia kolonii tj. przejęcia dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych. 

2. W razie odwiedzin podczas trwania kolonii uczestnik może opuścić placówkę wypoczynku tylko pod opieką rodzica 

lub opiekuna prawnego po uprzednim wypełnieniu oświadczenia o odpowiedzialności za dziecko. 
 

3. Uczestnik kolonii zobowiązany jest do: 

➢ bezwzględnego posłuszeństwa wobec opiekunów i wykonywania poleceń kadry opiekuńczo-wychowawczej; 

➢ przestrzegania rozkładu dnia i godzin ciszy nocnej; 

➢ zdeponowania u opiekuna kolonii telefonu komórkowego na czas spoczynku wieczornego; 

➢ dbania o higienę osobistą i higienę otoczenia; dbanie o porządek w pokojach i na terenie Ośrodka; 

➢ dbania o dobra atmosferę w grupie rówieśniczej (postawa życzliwości, koleżeńskości, tolerancji); 

➢ niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości, problemów, nieprawidłowości i zagrożeń opiekunowi; 

➢ przestrzegania regulaminu Ośrodka, poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, kąpieli i bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego; 

➢ udziału we wszystkich zajęciach i posiłkach; 

➢ szanowania wszelkiego sprzętu należącego do Ośrodka i Organizatora kolonii (w przypadku spowodowania szkody przez 

uczestnika kolonii, rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązani są do jej naprawienia bądź pokrycia kosztów naprawy); 

➢ niesienia pomocy innym; 

➢ dbania o dobry wizerunek Caritas, a także do uczestnictwa w praktykach religijnych (takich jak codzienna 

Eucharystia, modlitwa przed posiłkami oraz wspólna modlitwa wieczorna). 
 

4. Uczestnikom kolonii zabrania się: 

➢ samowolnego opuszczania Ośrodka, oddalania się od grupy, opuszczania budynku; 

➢ palenia tytoniu i e-papierosów, picia alkoholu, spożywania napojów energetycznych i innych środków odurzających; 

➢ zażywania leków bez wiedzy opiekuna; 

➢ palenia ognisk, zabaw z ostrymi narzędziami oraz ogniem; 

➢ biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okna i balkony; 

➢ samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.; 

➢ niszczenia mebli, sprzętu sportowego, audio-video; 

➢ używania wulgarnych słów i zwrotów; 

➢ pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela; 

➢ używania telefonów komórkowych oraz sprzętu rejestrującego w celach ośmieszania, publikacji filmów oraz 

zapisów cyfrowych. W przypadku wystąpienia opisanych zachowań kierownik kolonii, wychowawca ma prawo 

w dowolnym momencie skonfiskować telefon lub inne urządzenie rejestrujące w celu sprawdzenia zawartości. 

➢ używania telefonów komórkowych a także bezprzewodowego sprzętu grającego podczas zajęć (w przypadku 

używania telefonu komórkowego podczas zajęć przez uczestnika kolonii, kierownik kolonii lub wychowawca ma 

prawo wyłączyć telefon lub bezprzewodowy sprzęt grający na czas trwania zajęć); 

➢ przebywania poza swoją sypialnią po godzinie 2200. 
 

W przypadku naruszenia regulaminu kierownik turnusu może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne  

w stosunku do uczestnika od pozbawienia go możliwości uczestnictwa w niektórych imprezach  

do powiadomienia rodziców i Szkoły o nagannym zachowaniu.  

Przy dalszym rażącym naruszaniu regulaminu, uczestnik, na koszt rodziców lub opiekunów prawnych, 

opuszcza turnus. 

5. Caritas zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu ze względu na małą ilość chętnych. 
 

 

 

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y przez organizatora wypoczynku letniego z regulaminem kolonii,  
 

w której będzie uczestniczyło moje dziecko …………………………………………………………………………… . 

Regulamin przyjmuję do wiadomości i go akceptuję: 
 

 

 

…………….........................................................    …....................................................... 
         miejscowość, data     podpis rodzica/opiekuna 

 


