
 
 
 

Regulamin 
 

1. Uczestnik wypoczynku  nie może samowolnie opuszczać terenu zakwaterowania oraz innego czasowego 
miejsca przebywania grupy bez opieki lub zezwolenia wychowawcy.  

2. Uczestnik szanuje osoby starsze, swoich wychowawców oraz współuczestników wypoczynku. 
3. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o higienę osobistą, ład i porządek w pomieszczeniu sypialnym oraz 

całym terenie, gdzie odbywa się wypoczynek. 
4. Zobowiązuje się do przestrzegania rozkładu dnia i poszczególnych regulaminów szczegółowych 

obowiązujących podczas wypoczynku. 
5. Uczestnik wypoczynku nie może palić tytoniu, posiadać ani pić alkoholu oraz używać innych środków 

odurzających. Zabronione jest także utrzymywanie stosunków seksualnych.  
6. Uczestnik nie może używać słów i zwrotów uważanych powszechnie za niecenzuralne. 
7. Uczestnik nie może stosować przemocy w stosunku do współuczestników jak i kadry wychowawczej.  
8. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przygotowania odpowiedniego ekwipunku dla uczestnika 

wypoczynku w zależności od pory roku/uwarunkowań terenowych/ indywidualnych potrzeb dziecka.  
9. Uczestnik zobowiązuje się dbać i używać zgodnie z przeznaczeniem sprzęt oraz wyposażenie kolonijne 

zgodnie z jego przeznaczeniem.  
10. Wyjeżdżający ma prawo do uczestnictwa w aktywnym życiu kolonii poprzez działalność w pracach 

samorządu kolonii i grupy oraz branie udziału w zajęciach i ich organizacji. 
11. Uczestnik ma prawo bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika kolonii, 

wychowawcy lub higienistki w zależności od rodzaju problemu.  
12. Organizator, jak i kadra wychowawcza, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niezdeponowane 

pieniądze, sprzęt i rzeczy wartościowe, które uczestnik zabiera ze sobą na wypoczynek. 
13. Uczestnik za swoje zachowanie podczas wyjazdu może być nagradzany lub karany.  
14. Za rażące przewinienia i świadome nieprzestrzeganie regulaminów uczestnik może być ukarany: 

upomnieniem bądź naganą przez opiekuna grupy lub kierownika kolonii; wysłaniem listu informacyjnego  
o zachowaniu do rodziców; a w najcięższych przypadkach wydaleniem z kolonii.  

 
 

  Oświadczam, iż zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem i przyjąłem/am go do wiadomości. Jako uczestnik 
wypoczynku organizowanego przez ZZCNMR zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
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/data/podpis uczestnika wyjazdu/       /data/podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 
 
 
 
 

 


