
 
 
 

REGULAMIN  

Uczestników kolonii organizowanych w Ośrodku Kolonijnym ‘HUZAR’ 
 
1. Regulamin obowiązuje wszystkich kolonistów i obozowiczów.  

 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przeczytania, podpisania i przestrzegania REGULAMINU. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do: 

1. podporządkowania się wychowawcom i instruktorom oraz uczestniczenia w  ustalonych przez nich 
zajęciach. 

2. punktualnego stawiania się na zbiórki, zajęcia i posiłki,  
3. dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników, 
4. podczas wypoczynku pomiędzy zajęciami dozwolone jest przebywanie tylko w swoich pokojach. 
5. bezwzględne przestrzegania ciszy nocnej 
6. przestrzeganie czystości na terenie Ośrodka KJ Huzar 

4. Rodzice nie mogą odwiedzać dzieci podczas obozów i kolonii 
 
5. Przedmioty wartościowe i pieniądze należy przekazać do depozytu. Organizator nie odpowiada za zaginione 

wartościowe przedmioty nie przekazane do depozytu. 
6. W przypadku zniszczenia sprzętu lub wyposażenia ośrodka osoba odpowiedzialna pokrywa związane z tym 

koszty. 
7. Zabrania się : 

1. opuszczania budynku Ośrodka w godzinach ciszy nocnej tj. 22.00-08.00. 
2. posiadania oraz palenia tytoniu i picia alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków 

odurzających W przypadku złamania tego punktu osoba będzie natychmiast wydalona z kolonii. 
 
3. przywożenia na kolonie/obóz i korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych takich jak laptopy, 

tablety, psp, konsole i inne gry elektroniczne,   
4. filmowania i fotografowanie pozostałych uczestników i kadry na terenie ośrodka oraz w trakcie trwania 

zajęć (poza specjalnie zaplanowanymi zajęciami foto) 
5. stosowania przemocy fizycznej i psychicznej 
6. posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem i czasem,  
7.  korzystania ze sprzętu bez wiedzy instruktora  
8.  kąpieli w stawie i rzece.  
9. samodzielnego wchodzenia do stajni i karmienia koni (wszystko ustalone jest w grafiku zajęć) 
10. podchodzenia do psów, głaskania i karmienia. 
11. samodzielnego opuszczania terenu Ośrodka bez wiedzy, zgody i nadzoru wychowawców. 
12. wychylania z balkonów, wyrzucania rzeczy itp. 
13. biegania po schodach i popychania innych uczestników 

 
8.  Ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych na terenie Ośrodka:  

Na terenie kolonii obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Dzieci 
będą mogły korzystać ze swoich telefonów podczas ciszy poobiedniej w godzinach 13:40 – 14:10. Poza tym 
czasem telefony będą zdeponowane u wychowawcy 

 
9. Ubrania wierzchnie i buty zostawiamy w szatni. 
10. Bezwzględne przestrzeganie REGULAMINU HIGIENY NA OBOZIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID3 
11.  Nie wolno wrzucać do sedesu podpasek, ani mokrych chusteczek! 
12. W przypadku zachowania Uczestnika niezgodne z Regulaminem Kierownik Kolonii może podjąć decyzję o 

wydaleniu Uczestnika z kolonii/obozu. W takiej sytuacji Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do odebrania na koszt 
własny Uczestnika z obozu bez nieuzasadnionej zwłoki. 

 
Kierownik kolonii 

 
Ksenia Samsel   

 


