
Regulamin kolonii/obozu w Jastrzębiej Górze 2022 

1. Każdy kolonista / obozowicz zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania regulaminu. Winien stosować się do poleceń 

kierownika oraz wychowawców. 

2. Zabrania się samowolnego opuszczania terenu kolonii / obozu. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w sposób 

zorganizowany, pod opieką wychowawcy. Uczestnicy kolonii /obozu zobligowani są do przestrzegania porządku dnia. Każdy 

uczestnik dba o czystość ośrodka i jego otoczenia. 

3. Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników kolonii / obozu. 

4. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu, wulgarnego zachowania, 

wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym uczestnikom wypoczynku. 

5. Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów (paszport, legitymacja). Zalecamy 

zdeponowanie pieniędzy oraz dokumentów u wychowawcy. 

6. Zabrania się użytkowania telefonów komórkowych podczas pobytu na kolonii z wyłączeniem czasu tzw. sjesty tj. w godz. 

14:00 – 15:00 w trakcie pobytu w Jastrzębiej Górze. W trakcie użytkowania telefonu komórkowego zabrania się przesyłania  

i udostępniania treści naruszających dobra osobiste i moralne, prawo, treści powszechnie uznawanych za obsceniczne i obraźliwe, 

jak również wyszukiwania i rozpowszechniania treści pornograficznych. Zabrania się robienia zdjęć oraz udostępniania 

wizerunku innych uczestników kolonii jak również osób postronnych bez ich wyraźnej zgody. Wyłączone lub wyciszone telefony 

zostają zdeponowane u wychowawców, i wydawane do użytkowania w w/w czasie. Telefony zostają przekazane ponownie 

wychowawcom o godzinie 15:00. W przypadku konieczności skontaktowania się z Rodzicami/Prawnymi opiekunami przez 

uczestników kolonii/obozu poza określonym czasem, uczestnik kontaktuje się z wychowawcą. Powyższe ustalenia nie obowiązują 

podczas realizacji wycieczek programowych, wyjść grupowych oraz gier i zabaw terenowych ze względów bezpieczeństwa 

uczestników. Powyższa decyzja podyktowana jest dobrze pojętym interesem zdrowego i bezpiecznego pobytu na kolonii w 

Jastrzębiej Górze. W przypadku potrzeby kontaktu Rodzica/Prawnego opiekuna z dzieckiem poza określonym czasem 

użytkowania telefonu  prosimy o kontakt z wychowawcą lub kierownikiem kolonii. 

7. Za zagubiony lub zniszczony sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe przedmioty uczestnika, w tym środki pieniężne, 

pozostawione bez opieki (nie zdeponowane u wychowawcy lub kierownika) organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Nie zastosowanie się do ww. regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie z dyscyplinarnym usunięciem  

z kolonii / obozu na koszt rodziców lub opiekunów z powiadomieniem jednostki wykupującej skierowanie (zakład pracy, szkoła 

itp.). 

9. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na 

kolonii/obozie. 

10. Zabrania się posługiwania otwartym ogniem oraz grzałkami w budynku. Zakazuje się samowolnego rozpalania ognisk.  

W przypadku zauważenia pożaru lub sytuacji grożącej pożarem należy natychmiast powiadomić wychowawcę i/lub kierownika. 

11. Nie wolno podejmować prób napraw instalacji znajdujących się w budynku (zwłaszcza elektrycznej). Zabrania się używania 

sprzętu przeciwpożarowego dla celów nie związanych z akcją ratowniczą. 

12. W czasie zagrożenia pożarowego uczestnicy kolonii/obozu opuszczają teren pod opieką Wychowawców. 

13. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika i wychowawcy. Nienadzorowana kąpiel 

jest surowo zabroniona. Uczestnicy kąpieli zobowiązani są przestrzegać zaleceń i nakazów ratownika. Kąpiel rozpoczyna się 

 i kończy ustalonym sygnałem. 

14. Przed wejściem do wody oraz po zakończeniu kąpieli odbywa się liczenie uczestników kąpieli. Nie wolno wypływać poza 

teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni, itp. W czasie kąpieli zabrania się lekkomyślnych żartów (przewracania 

kąpiących się, itp.) oraz wywoływania mylnych alarmów. Wszyscy uczestnicy zobligowani są do zachowywania czystości na 

terenie kąpieliska. 

15. Uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy. 

16. W czasie przemieszczania się należy zwracać baczną uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne. Jezdnię wolno 

przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, zachowując szczególną ostrożność. Zabrania się wybiegania na jezdnię, 

popychania oraz innych lekkomyślnych postępowań. 

17. W trakcie podróży pociągiem zabrania się wychylania się przez okna oraz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów. Zabrania 

się również przechodzenia do innych przedziałów lub wagonów nie objętych rezerwacją organizatora. W celu identyfikacji grupy 

uczestnicy zobowiązani są do założenia koszulek dostarczonych przez organizatora na czas podróży. Uprasza się o przestrzeganie 

zasad kultury wobec współpasażerów oraz innych podróżnych. 

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie dwóch egzemplarzy powyższego regulaminu oraz dostarczenie jednego z nich 

wraz z pozostałymi dokumentami uczestnika do biura Angmen  lub sekretariatu MSP. 
 

Niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem iż zapoznałem się oraz mojego syna/córkę 

 z powyższymi ustaleniami oraz regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania zarówno jako Rodzic/Prawny 

Opiekun jak również przez mojego syna/córkę. 

 
…………………………………… 

Data i miejscowość 

 

………………………………………                               ………………………….. 

Podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna                               Podpis uczestnika kolonii 


