
 

  

   

       
    

    

REGULAMIN KOLONII    

    

1. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników kolonii.    

2. Rodzice i/lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika kolonii.    

3. Organizatorem kolonii jest LEMONHANDS GROUP SP Z O.O. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA ul Włoska 8, 00-777 Warszawa, NIP: 5213738382.    

4. Uczestnikami kolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 13 lat.    

5. Uczestnicy kolonii przebywają pod opieką opiekunów od chwili przekazania ich 

wejścia do autokaru pierwszego dnia do chwili odebrania ich przez rodziców, 

opiekunów prawnych lub inne upoważnione osoby ostatniego dnia kolonii.    

6. Dzieci są odbierane wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.    

7. W karcie kwalifikacyjnej rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować o 

specjalnych potrzebach, zaburzeniach dziecka.    

8. Kolonie są organizowane w okresie 09.08 - 19.08.2020r.    

9. Uczestnicy kolonii mają prawo do:    

a. spokojnego wypoczynku,    

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach,    

c. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji programu kolonii,    

d. wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców, instruktorów 

oraz kierownika.    



 

10. Uczestnicy mają obowiązek:    

a. wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów,    

b. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,    

c. szanowania mienia oraz pomocy dydaktycznych,    

d. dbania o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej,    

e. korzystania z urządzeń zabawowych zgodnie z ich przeznaczeniem,    

f. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich 

regulaminów w miejscach pobytu,    

g. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze  

wskazówkami osoby prowadzącej,    

h. niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości, problemów, 

nieprawidłowości oraz zagrożeń opiekunowi,    

i. przestrzegania regulaminu Ośrodka, poruszania się po drogach, transportu 

zbiorowego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,    

j. udziału we wszystkich zajęciach i posiłkach,    

11. Uczestnikom kolonii zabrania się:    

a. samowolnego opuszczania Ośrodka, oddalania się od grupy,    

b. palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania leków bez wiedzy opiekuna,    

c. palenia ognisk, zabaw ostrymi narzędziami oraz ogniem,    

d. biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez 

okna,    

e. samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.,    

f. niszczenia mebli, sprzętu sportowego, audio-video,    

g. używania wulgarnych słów i zwrotów.    

12. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie 



 

karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z 

udziału w koloniach.    

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie 

kolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez 

innych uczestników kolonii.    

14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika kolonii odpowiadają finansowo rodzice / 

opiekunowie prawni dziecka.     

15. Organizator zaleca nie przynosić na kolonie cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.    

16. Podczas dziennego pobytu dziecka na koloniach, Organizator zobowiązuje się:    

a. przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia,    

b. zapewnić pełne wyżywienie (wszelkie odstępstwa od normalnych posiłków 

należy zanotować na karcie uczestnika),    

c. zapewnić bezpieczeństwo uczestników,    

d. zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej,    

e. zapewnić uczestnikom zajęcia z robotyki oraz inne atrakcje, przedstawione 

w planie kolonii,    

f. zapewnić dzieciom przejazd na wybrane atrakcje w czasie trwania kolonii.    

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, zwłaszcza jeśli 

są zależne od warunków pogodowych.    

    

    

Przy zapisywaniu dziecka na kolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy 

do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika kolonii.    

    


