REGULAMIN - kolonie 2019
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
1.

Regulamin dotyczy wszystkich uczestników turnusu.

2.

Regulamin obowiązuje od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców do zakończenia kolonii tj.
przejęcia dziecka przez rodziców.

3.

Uczestnicy turnusu mają prawo:
a) Uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania turnusu.
b) Korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do ich użytku.
c) Brania czynnego udziału w organizacji życia turnusu.
d) Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości z nieprzestrzeganiem Karty Praw Dziecka.
e) Otrzymywania nagród i dyplomów za aktywny udział w życiu turnusu.

4. Uczestnicy turnusu mają obowiązek:
a) Wykonywania poleceń kadry opiekuńczo-wychowawczej
b) Zachowania porządku w pokojach, na terenie placówki i w każdym innym miejscu.
c) Dbać o higienę osobistą.
d) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez kadrę opiekuńczowychowawczą
e) Bezwzględnego posłuszeństwa podczas zajęć na basenie, podczas wycieczek, gier i zabaw sportowych
5. Uczestnikom turnusu zabrania się:
a) Samowolnego opuszczania terenu placówki, oddalania się od grupy podczas wszelkich wyjść,
opuszczania budynku podczas nocnego spoczynku
b) Palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków na terenie placówki jak i poza nią, zażywania
leków bez wiedzy pielęgniarki
c) Przechowywania w salach produktów żywnościowych łatwo psujących się
d) Zabaw ostrymi narzędziami
e) Biegania po korytarzach, siadania na parapetach okiennych, wychylania się przez okna
f) Samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej, grzewczej itp.
g) Niszczenia mebli, sprzętu sportowego, malowania po ścianach itp. (za zniszczenia dokonane z winy
uczestnika odpowiadają rodzice)
h) Używania wulgarnych słów i zwrotów zarówno do kadry jak i innych
i) Pożyczania cudzej własność bez zgody właściciela
Prosimy nie zabierać na turnusy telefonów komórkowych i cennego sprzętu, gdyż kadra nie odpowiada za jego
zagubienie lub kradzież. Z powodów bezpieczeństwa kadra ma prawo odebrać uczestnikom telefony komórkowe
na czas zajęć i spoczynku. W wyznaczonych porach (zazwyczaj po kolacji) uczestnicy będą mogli prowadzić
rozmowy z własnych komórek. W porze posiłków istnieje również możliwość kontaktu z dziećmi pod numerami
stacjonarnymi ośrodków. W sprawach pilnych zostanie udostępniony numer komórkowy bezpośrednio do
kierowników turnusów. Zainteresowani będą mogli uzyskać numer kontaktowy do kierownika turnusy przy
autokarze.
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 o
nagannym zachowaniu. Przy dalszym rażącym naruszaniu regulaminu, uczestnik opuszcza turnus.

