REGULAMIN PÓŁKOLONII W CTIZ „TWISTER”
Celem półkolonii jest radosny wypoczynek, rekreacja i poznanie regionu.
Wychowawcy/kadra na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom
jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy
oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas
turnusu,
c) korzystania ze wszystkich atrakcji CTiZ „Twister” i sprzętów niezbędnych do realizacji
programu półkolonii,
d) wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,
e) wyrażania publicznie swoich poglądów oraz zwracania się ze wszystkimi problemami do
wychowawcy, instruktorów oraz kierownika półkolonii.
2. Uczestnik ma obowiązek:

a) brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć
przez wychowawcę, rodzica lub kierownika wypoczynku,

b) stosować się do poleceń wychowawcy, instruktorów oraz kierownika półkolonii,
c) punktualnie stawiać się na zajęcia, przestrzegać harmonogramu dnia i aktywnie uczestniczyć
w zajęciach programowych,

d) przestrzegać zasad bezpieczeństwa a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
innych, natychmiast poinformować o tym najbliższego wychowawcę lub instruktora,

e) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
f) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
g) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, przestrzegać zasad poruszania się po
drogach,

h) okazywać szacunek dla osób starszych oraz kolegów.
i) posiadać obuwie na zmianę,
j) nie oddalać się od grupy oraz poza miejsce odbywania się półkolonii bez wiedzy i pozwolenia
wychowawcy.

3. Wyróżnienia i pochwały :
a) pochwała udzielona przez wychowawcę.
b)pochwała udzielona przez kierownika półkolonii.
c) wysłanie listu pochwalnego do Rodziców i szkoły.
4. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować następujące konsekwencje:
a) upomnienie przez opiekuna,
b) upomnienie przez kierownika półkolonii,
c) zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych,
d) nagana udzielona przez kierownika półkolonii,
e) wydalenie z półkolonii,
f) powiadomienie Rodziców i szkoły o zachowaniu uczestnika.
5. Informacje dodatkowe
a) Rodzice/opiekunowie uczestnika półkolonii zobowiązani są do poniesienia wszelkich
kosztów za umyślne szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii, zarówno w trakcie
podróży jak i podczas trwania półkolonii;
b) Organizator nie odpowiada za pieniądze i przedmioty wartościowe uczestników, do których
zalicza się m.in.: telefon komórkowy, odtwarzacz mp4, tablet, itp., skradzione, zgubione lub
zniszczone w trakcie trwania półkolonii i w trakcie dojazdu na półkolonie, wynikłe z braku
staranności uczestnika. W/w przedmioty są w posiadaniu uczestników półkolonii wyłącznie
na ich odpowiedzialność;
c) Deklaracja dotycząca transportu dzieci na miejsce zbiórki w Centrum Zabaw i Tańca Twister
(ul. Dolna 5) dotyczy całego turnusu. W trakcie trwania turnusu nie ma możliwości zmiany.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść.

…………………………..
(data)

…………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

