
 

 

*Ilekroć w Regulaminie mowa o Rodzicach należy również rozumieć Prawnych opiekunów     1 

 

Regulamin kolonii dla uczniów klas 6-7 szkół podstawowych, organizowanych  
przez  Gminę Tarnowo Podgórne w miejscowości Bardo  w 2021 

 

1. Prawa i obowiązki uczestnika kolonii 

Uczestnik kolonii ma prawo do:  

 ciekawego spędzenia czasu, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, równego traktowania; 

 udziału we wszystkich zajęciach, zabawach i wycieczkach programowych; 

 publicznego wyrażania swojej opinii; 

 zwracania się we wszystkich sprawach do wychowawcy; 

 pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców; 

Uczestnik kolonii ma obowiązek:  

 jeżeli nie ma przeciwskazań uczestniczyć we wszystkich zajęciach i wycieczkach; 

 punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć; 

 dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu  zakwaterowania i poza nim; 

 przestrzegania ciszy nocnej (22.00 -7.00) i pozostawania w tym czasie w swoich pokojach; 

 pozostawania w grupie, nie oddalania się poza teren obiektu bez opieki wychowawcy; 

 stosowania  do regulaminów zajęć i wycieczek prowadzonych przez wychowawców; 

 przestrzegania bezpieczeństwa podczas zwiedzania i  bezwzględnie podporządkowania do poleceń 

         przewodnika, 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub  

         zdrowia natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcy lub kierownika kolonii; 

 odpowiedniego zachowania (z należytym szacunkiem) do wychowawców, kolegów i koleżanek oraz 

         innych osób przebywających na terenie ośrodka; 

 stosowania do poleceń wychowawców i kierownika kolonii;  

 

2. O ewentualnych kłopotach zdrowotnych należy natychmiast powiadomić wychowawcę lub 

kierownika kolonii. 

 

3. Na kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania wszelkich 

używek, dopalaczy. 

 

4. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania: 

 upomnieniem przez wychowawcą lub kierownika kolonii; 

 powiadomieniem rodziców; 

 w szczególnych sytuacjach (zagrożenie życia lub zdrowia uczestników kolonii lub nagminnego łamania 

zasad współżycia społecznego) wydaleniem z kolonii. Powzięcie informacji o spożywaniu alkoholu, zażywaniu 

wszelkich używek i dopalaczy – zawsze skutkuje wydaleniem uczestnika kolonii, z obowiązkiem  odebrania 

dziecka przez Rodziców*. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka po otrzymaniu informacji od kierownika 

kolonii o zaistniałej sytuacji i podjętej decyzji. W takim przypadku nie mają prawa do zwrotu poniesionych 

kosztów.  

 

5. Za wyrządzone szkody materialne, spowodowane umyślnie, odpowiedzialność ponoszą osoby zameldowane 

w pokoju. Jeżeli szkoda była dokonana celowo i umyślnie organizator wypoczynku, w związku z poniesionymi 

kosztami będzie dochodził roszczeń od Rodziców uczestnika kolonii.  

 

6. Organizator kolonii nie bierze odpowiedzialności za zagubione pieniądze oraz wartościowe przedmioty 

uczestników: smartfony, aparaty fotograficzne, tablety, konsole do gry PSP itp. 

 

7. Używanie telefonów komórkowych przez uczestników kolonii.  Ze względu na spokojny wypoczynek w porze 

wieczornej i nocnej ustala się, że od godz. 19.00 wszystkie urządzenia telekomunikacyjne (telefony 

komórkowe, tablety, smartwatch itp.) będą deponowane u kierownika (wychowawców) kolonii i zwracane 

uczestnikom kolonii po śniadaniu.  

 

8. W związku z pandemią COVID-19 odwiedziny uczestników kolonii przez rodziców i rodzinę nie będą 
możliwe. 
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9. Przydział uczestników kolonii do pokojów w Domu Wczasów Dziecięcych ustala Kierownik kolonii. Rodzic w 

karcie kwalifikacyjnej może wpisać sugestię. 
 

10. W przypadku przyjmowania przez uczestnika kolonii leków wydawanych z przepisu lekarza, należy 
przedstawić sposób dawkowania tego leku (recepta). 

 
11. W dniu wyjazdu przed wejściem do autokaru każdy z uczestników będzie miał zmierzoną temperaturę ciała. 
 
12. W sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub nagłego zachorowania uczestnika kolonii, Rodzic jest zobowiązany 

osobiście odebrać dziecko z kolonii, po uzyskaniu takiej informacji telefonicznej od Kierownika kolonii. 
 
13. Uczestników kolonii obowiązuje zakaz spożywania napojów gazowanych i chipsów podczas podróży oraz 

pobytu na kolonii.       
 

14. W związku z pandemią COVID-19 organizator kolonii letnich zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów 
niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem turnusu – powiadamiając o tym za pośrednictwem szkoły 
rodziców. 

 
 

Zapoznałem/łam się z Regulaminem kolonii i będę przestrzegał/a podanych zasad:     

 

 

 

……………………………………….………..           ……………………………………….……….. 
        (podpis rodzica/ców uczestnika)                                                       (podpis uczestnika) 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, …………………………………………………………………………………………….…  rodzic/prawny opiekun  

 (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

dziecka ……………………………………………………………………………………………….……  oświadczam, że 

zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Kolonii w Bardo. 

 

                                                                                                     

………………..……………………… 
                                                                                      (podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na wyjazd córki/syna …………………..……………………………………………………  na kolonię   

organizowaną w miejscowości Bardo w Domu Wczasów Dziecięcych w dniach ………….……………2021 

 

 

…………………………………                                                                          …………………………………… 

       (data i miejsce)                                                                  (podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, ………………………………….…………………………………………………………….…  rodzic/prawny opiekun  
                   (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

dziecka ……………………………………………………………………..……….……  oświadczam, że: 
                                           (imię i nazwisko ucznia) 

 

 

 

*syn/córka pierwszy raz skorzysta z kolonii letnich organizowanych przez Gminę dla uczniów szkół 

    podstawowych,  

 

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

zaznacz X właściwe 

                                                                                      (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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INFORMACJA RODZICÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia) 

               

1.  Przewlekłe choroby dziecka (astma, cukrzyca, alergia, itp.), zespół Aspergera  lub inne 

utrudniające kontakt z uczestnikami kolonii. 

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

 

2. Czy dziecko jest uczulone – tak/nie *; jeśli tak proszę podać na co 

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

 

3.  Czy dziecko zażywa obecnie lekarstwa tak/nie*np. (alergia, cukrzyca, astma itp. inne choroby 

wymagające stałego brania lekarstw) jeśli tak proszę podać jakie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.  Inne uwagi o zdrowiu dziecka 

W obecnym stanie zdrowia dziecko nie ma przeciwwskazań do udziału w wymienionym 

wyjeździe. W razie bezpośredniego zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego ewentualne 

leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operację (również transfuzję krwi) *w przypadku 

braku zgody Rodziców, dziecko nie będzie zakwalifikowane na kolonie. 

 

5.  W związku z COVID-19 wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka  

w trakcie pobytu na kolonii.  

 

Uwagi 

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

 

Stwierdzam że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc  

w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu na kolonii.  

 

Data urodzenia dziecka  …………………………………………… 

Telefon kontaktowy (do powiadomienia o nagłych zdarzeniach)   ……….…………………………………… 

  

 

 

…………………………                                                                    …………………………………………………………                       
(data)                                                                                            (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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Upoważnienie do podawania leków dziecku 

przez pielęgniarkę 

 

Ja niżej podpisany 

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

upoważniam pielęgniarkę kolonii Bardo 

do podawania  mojemu dziecku  

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

podczas pobytu na kolonii w Bardo następujących leków/leku w dawkach   

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa leku ,częstotliwość podawania) 

                                                                         
 
 

 ……………………………………………… 
                                                                                   Podpis rodzica /prawnego opiekuna 

 

 


