REGULAMIN KOLONII LETNICH
Niniejszy regulamin jest dokumentem normującym zasady postępowania podczas wyjazdu na wypoczynek kolonijny
organizowany przez ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ. Każdemu uczestnikowi kolonii zapewniamy poszanowanie jego godności
osobistej oraz przestrzeganie norm współżycia społecznego i tego samego od niego oczekujemy. Dla uniknięcia nieporozumień
przedstawiamy poniżej kilka wyraźnych wskazań regulujących zasady przebywania na koloniach.
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Uczestnik kolonii obowiązany jest stosować się do poleceń kadry, postanowień niniejszego regulaminu, innych regulaminów
szczegółowych (regulaminu p.poż, regulaminu poruszania się po drogach, regulamin uczestnika kolonii, regulaminu kąpieli
wodnych, regulaminu ośrodka wypoczynkowego, regulaminu bezpieczeństwa epidemicznego itp. ) oraz do poleceń kadry.
Bezwzględnie zakazane jest:
• palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających. Zakaz ten dotyczy zarówno uczestników jak i kadry
wychowawczej,
• samowolne wchodzenie do morza, jeziora lub basenu. Czas i sposób korzystania z kąpieli ustala każdorazowo
wychowawca grupy,
• niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem,
• samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy,
• używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne,
• stosowanie przemocy w stosunku do kadry jak i uczestników,
• utrzymywania kontaktów seksualnych.
Uczestnik kolonii ma obowiązek:
• poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań,
• wykonywania poleceń kadry,
• utrzymywania higieny osobistej oraz czystości na terenie całego ośrodka,
• ścisłego przestrzegania ciszy nocnej trwającej od godziny 22:00 do 07:30,
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego grupy (w przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji
powinien zgłosić to swojemu wychowawcy),
• zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń dla zdrowia lub życia.
Bezpieczeństwo epidemiczne:
• uczestnik ma obowiązek do zachowywania dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny,
• uczestnik zobowiązuje się do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do
dezynfekcji,
• uczestnik jest zobligowany do stosowania indywidualnej osłony nosa i ust podczas pobytu na wypoczynku,
• w trakcie podróży oraz podczas pobytu na wypoczynku uczestnik powinien unikać kontaktu z osobami niebędącymi jego
uczestnikami,
• uczestnik zobowiązany jest do unikania bezpośredniego kontaktu z uczestnikami pozostałych grup biorących udział w wypoczynku,
• uczestnik powinien unikać nadmiernego gromadzenia się w pomieszczeniach ośrodka,
• uczestnik nie powinien przebywać w pomieszczeniach noclegowych w których nie jest zakwaterowany, zwłaszcza
w pomieszczeniach zajmowanych przez uczestników innych grup biorących udział w wypoczynku,
• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) uczestnik jest
w pierwszej kolejności zobligowany do niezwłocznego poinformowania wychowawcy/kierownika/pielęgniarki/ratownika
medycznego pełniących swoje obowiązki na turnusie,
• uczestnik zobowiązuje się do stosowania pozostałych postanowień wynikających z Regulaminu bezpieczeństwa epidemicznego.
Organizator kolonii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe itp.), pieniądze i inne
rzeczy wartościowe, które uczestnik kolonii zabierze ze sobą na wypoczynek.
Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanym przez
wychowawcę. Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami, wychowawcy wyznaczą godzinę w której rodzice będą mogli
dzwonić do dziecka. W każdym czasie rodzice w sprawach istotnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy.
Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało ukaraniem uczestnika, kolonii upomnieniem lub naganą,
a w przypadkach drastycznych wydaleniem z kolonii na koszt rodziców/ opiekunów.
Rodzice / opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.

