
REGULAMIN KOLONII / OBOZU 
1. Uczestnik kolonii/obozu ma prawo: 

a. do udziału we wszystkich zajęciach programowych, 
b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do 

wychowawcy  
c. do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców 

2. Uczestnik kolonii/obozu zobowiązany jest: 
a. przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń 

wychowawców,  
b. zabrać ze sobą legitymację szkolną,  
c. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z 

tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza, 
d. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 
e. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu, 
f. zwracać się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób, 
g. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli i ruchu drogowego, 

h. informować kadrę kolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu  
3. Uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za 

szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na imprezie  
4. Na koloniach i obozach organizowanych przez CANDID s.c. uczestnicy korzystają z 

telefonów wyłącznie podczas przerwy poobiedniej. W  pozostałych godzinach telefony 
znajdują się w depozycie u Kierownika Wypoczynku lub Wychowawców  

5. Na koloniach i obozach rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności telefony, aparaty 
fotograficzne, odtwarzacze MP3 i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy przekazać 
do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i 
zniszczenie ww. rzeczy nie oddanych do depozytu.  

6. Na koloniach i obozach  obowiązuje bezwzględny zakaz : zakupu, posiadania i picia 
alkoholu, zakupu, posiadania i palenia papierosów (również elektronicznych) oraz 
zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających.  

7. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez 
wiedzy i zgody wychowawcy.  

8. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik może zostać skreślony z 
listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z 
obozu/kolonii na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku Osoba 
odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko z obozu w ciągu 48 godzin od 
chwili podjęcia decyzji o wydaleniu.  

9. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z Candid s.c. 
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