
REGULAMIN PÓŁKOLONII 

Organizowanych przez Fundację OnWater.pl 

 

I. ZASADY OGÓLNE: 

1) Opiekunowie 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. 

2) Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach trwania zajęć. 

3) Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca 

wypoczynku i z powrotem oraz punktualne przyprowadzanie/odbieranie dziecka zgodnie z 

harmonogramem zajęć. 

4) W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni są 

zobowiązani zaznaczyć to w karcie uczestnika. 

5) Podczas pobytu na półkoloniach wszyscy uczestnicy mają zapewnioną wystarczającą ilość 

napojów. 

6) Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a) spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku; 

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas zajęć; 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu; 

d) uzyskania niezbędnej pomocy od prowadzących. 

7) Uczestnicy mają obowiązek: 

a) bezwzględnie przestrzegać poleceń wychowawców, kierownika, prowadzących i animatorów; 

b) brać udział w realizacji programu zajęć; 

c) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość; 

d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne; 

e) przestrzegać zasad poruszania się po drogach; 

f) posiadać ubrania stosowne do zabaw plenerowych i aktywności na dworze, adekwatne do 

warunków atmosferycznych (np. kurtka przeciwdeszczowa, nakrycie głowy), posiadać strój i obuwie 

nieutrudniające uprawiania sportu. 

8) Na zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia 

papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. 

9) Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i niewykonywanie 

poleceń prowadzących oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 

a) upomnienie przez prowadzącego; 

 



 

b) powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o zachowaniu; 

c) w skrajnych przypadkach wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach. 

10) W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika, jego rodzice/opiekunowie 

prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

11) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za zniszczenia rzeczy 

należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić 

na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp. niekoniecznych 

do udziału w zajęciach. 

 

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UWZGLĘDNIAJĄCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO: 

Organizator wypoczynku zapewnia: 

1) Stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie 

obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych będą informacje o sposobie prawidłowego mycia i 

dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale 

monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku. 

2) Możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem. 

3) Dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom 

wypoczynku i kadrze wypoczynku. 

4) Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u 

której wystąpiły objawy choroby. 

5) Szybki kontakt z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o 

możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go 

przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

Uczestnicy wypoczynku mają za zadanie: 

1) Przygotować się do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 

zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

 

Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek: 

1) Zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku. 

2) Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 

rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania 

udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania 

u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

 



 

3) Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu muszą być zdrowe, nie mieć objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

4) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w 

przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, duszności). 

 

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości, akceptuje jego treść 

oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu 

jego postanowień. 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA: ............................................................................................................................ 

 

IMIĘ, NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: 

 

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

 

CZYTELNY PODPIS: 

 

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

 


