
 
REGULAMIN UCZESTNIKA  

KOLONII LETNIEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 
W BIAŁYM DUNAJCU 2019 

 
 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może 
mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.  

Dlatego też my, uczestnicy warsztatów zobowiązujemy się, że: 
 
 

1. Bez marudzenia bierzemy udział we wszystkich proponowanych zajęciach. 
2. Stosujemy się do poleceń wychowawców. 
3. Na zbiórki stawiamy się natychmiast po usłyszeniu sygnału. 
4. Nie oddalamy się od grupy bez wyraźnego zezwolenia wychowawców. 
5. Nie bierzemy ze sobą scyzoryków, noży lub innych niebezpiecznych przedmiotów. 
6. W autobusie, pociągu lub busie siedzimy spokojnie w wyznaczonych miejscach, bez 

potrzeby nie wstajemy. Nie wychylamy się z okien. Zachowujemy spokój i porządek 
przy wsiadaniu i wysiadaniu. Nie krzyczymy, dbamy o innych pasażerów. 

7. Nie biegamy po schodach w budynku, tylko kolejno, spokojnie wchodzimy 
i schodzimy. Nie wspinamy się po balustradach balkonów, nie wychylamy się 
z okien. 

8. Nie wychodzimy poza ogrodzony teren ośrodka, na boisko i łąkę nad strumieniem 
wychodzimy tylko pod opieką wychowawców. 

9. W pokojach dbamy o czystość, spokój i sprzęt. Rodzice pokrywają koszty 
ewentualnych zniszczeń dokonanych przez swoje dziecko. 

10. W czasie ciszy poobiedniej spędzamy czas w pokojach odpoczywając, czytając lub 
cicho grając w gry planszowe. 

11. Z telefonów komórkowych korzystamy tylko w czasie ciszy poobiedniej lub zaraz po 
śniadaniu i kolacji przez wyznaczony czas oraz na uzasadnioną prośbę uczestnika. 
W pozostałym czasie wyłączone telefony składamy u wychowawcy. 

12. Przestrzegamy godzin ciszy nocnej. Dbamy o porządny wypoczynek wszystkich 
uczestników. 

13. Dbamy o higienę osobistą, codziennie się myjemy, zmieniamy bieliznę, na noc 
przebieramy się w pidżamę. 

14. Kolejno korzystamy z łazienek, nie przesadzamy z czasem spędzanym pod 
natryskiem, by każdy mógł umyć się w wyznaczonych porach. Pilnujemy czystości 
w łazienkach i ubikacjach. 

15. O wszystkich zauważonych zagrożeniach, usterkach natychmiast zgłaszamy 
opiekunom.   

16. Meldujemy o skaleczeniach, złym samopoczuciu, chorobie swojej lub kolegi. 
17. Szanujemy swoją i cudzą własność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności 

za wartościowe rzeczy posiadane przez uczestnika.  
18. Do stołówki idziemy razem z całą grupą, pod opieką dorosłych. Posiłki roznoszą 

i sprzątają salę wyznaczeni dyżurni. Można opuścić stołówkę dopiero wówczas, gdy 
posiłek skończą wszystkie siedzące przy wspólnym stoliku osoby. 

19. Na kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania alkoholu, 
tytoniu i środków odurzających. Już samo posiadanie skutkuje wydaleniem 
uczestnika z kolonii na koszt rodziców. 

20. Nie grymasimy przy posiłkach, staramy się wszystko zjadać, by nabierać sił 
potrzebnych do zajęć. Jemy z zachowaniem kultury. 

21. Na ulicach przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, idziemy zwartą grupą, 
w parach. 



22. W każdym miejscu na trasie wycieczek przestrzegamy czystości, nie niszczymy 
zieleni, nie płoszymy zwierząt. Szanujemy przyrodę, zabytki i pracę ludzką. 

23. Odnosimy się kulturalnie do opiekunów, kolegów, gospodarzy  
i innych osób. Nie doprowadzamy do konfliktów w grupie, nie obrażamy się, nie 
wszczynamy bójek. 

24. Jesteśmy pogodni i koleżeńscy nawet w trudnych chwilach, np. gdy doskwiera 
pragnienie, zmęczenie, czy nie dopisuje pogoda. 

25. W przypadku łamania regulaminu stosowane będą kary od upomnień do wezwania 
rodziców celem odebrania uczestnika do domu przed zakończenie pobytu. Koszt 
kolonii wówczas nie będzie zwracany. 

 


