
REGULAMIN „WAKACJI Z GIŻYCKĄ GRUPĄ REGATOWĄ” 2022 

 

1. Uczestnik zajęć ma obowiązek:  

A. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie.  

B. W kontaktach z wychowawcą, instruktorem, koleżankami, kolegami oraz innymi osobami  

być uprzejmym i uczynnym. 

C. Być dobrym kolegą/ koleżanką w czasie zajęć i poza nimi, opiekować się młodszymi, służyć  

im pomocą i radą.  

D. Wykonywać wszystkie polecenia wychowawców i instruktorów półkolonii.  

E. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek swego otoczenia, oraz sprzętu 

pływającego i osobistych środków ratunkowych.  

F. W czasie zajęć podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, a w czasie zajęć  

na wodzie bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia instruktora.  

G. W czasie zajęć w porcie, na pomoście i na wodzie przebywać obowiązkowo w przydzielonej  

mu kamizelce ratunkowej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich uczestników, w tym także umiejących 

pływać. Zdjęcie kamizelki ratunkowej bez zgody wychowawcy lub instruktora spowoduje 

natychmiastowe wykluczenie uczestnika z zajęć i powiadomienie rodziców.  

H. Nie oddalać się pod żadnym pozorem poza obręb placówki lub grupy bez zezwolenia wychowawcy 

lub instruktora.  

I. W przypadku choroby, urazu, złego samopoczucia powiadomić niezwłocznie wychowawcę  

lub instruktora.  

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć  

oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.  

3. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 

rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.  

4. Samowolne oddalenie się od wychowawców i instruktorów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń wychowawców i instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące 

konsekwencje:  

-upomnienie przez wychowawcę;  

-zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych;  

-powiadomienie rodziców o zachowaniu;  

-wykluczenie z półkolonii bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu.  

5. Zalecamy, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń np.: telefonów komórkowych, 

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

6. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych (kaszel, gorączka) oraz gdy inni domownicy nie są zakażeni, nie przebywają  
na kwarantannie lub w izolacji. 



7. Pomieszczenia, w których odbywają się w zajęcia wyposażone są w środki dezynfekcji rąk. 

8. Podczas zajęć obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk z użyciem mydła, ochrona  
przed kichaniem i kaszlem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dezynfekcja rąk. 
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