
REGULAMIN KOLONII 
 
I. Założenia ogólne. 

1. Przełożonym całego składu kolonii jest kierownik kolonii. 
2. Uczestnicy kolonii są zorganizowani w 15- 20-osobowe grupy, których skład osobowy określa kierownik. 

Grupami kierują opiekunowie. 
3. W każdej grupie zostaje wyznaczony przewodniczący, będący pomocnikiem opiekuna w sprawach 

organizacyjnych i reprezentujący interesy grupy. 
4. Przedstawiciele wszystkich grup – w liczbie ustalonej przez kierownika – tworzą Radę Kolonii, która 

współpracuje w wychowawcami, kierownikiem i dyrektorem obiektu kolonijnego. 
5. Życie kolonii jest uregulowane rozkładem dnia, podawanym codziennie przez opiekuna grupy. 
6. Uczestnicy kolonii zobowiązani są do stałego udziału w zajęciach programowych oraz do pełnienia 

wyznaczonych dyżurów, a także do wykonywania poleceń przełożonych. 
7. Uczestnicy kolonii są zobowiązani do postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki. 
8. Za uszkodzenia sprzętu i wyposażenia uczestnicy kolonii odpowiadają materialnie wobec kierownika 

kolonii. 
9. Wnioski i skargi uczestnicy kolonii składają osobiście wychowawcy. 
10. Uczestników kolonii oprócz regulaminu ogólnego kolonii, obowiązują następujące regulaminy: 

Ø Regulamin bezpieczeństwa pożarowego 
Ø Regulamin kąpieli 
Ø Regulamin wycieczek 
Ø Regulamin zajęć aikido 
Znajomość regulaminów, obowiązujących na kolonii uczestnicy kolonii potwierdzają - pod ich tekstami - 
własnoręcznymi podpisami. 
 

II. Uprawnienia i obowiązki członka kolonii. 
1. Zdeklarowanie udziału w kolonii jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień członka kolonii i 

przydzieleniem do grupy, ale zobowiązuje także do: 
Ø podporządkowania się zarządzeniom kierownika kolonii i opiekunów grup oraz obowiązującym 

przepisom kolonii; 
Ø stałego brania udziału w imprezach, organizowanych przez dyrekcję kolonii. 

2. Samowolne opuszczenie terenu kolonii oraz postępowanie niezgodnie z obowiązującymi regulaminami 
upoważnia kierownika do wnioskowania o skreślenie członka kolonii z listy uczestników. Uczestników 
kolonii można nagradzać za chlubne osiągnięcia oraz karać za przewinienia. 

3. Uczestnicy kolonii winni przynosić chlubę swojej grupie. 
4. Członkowie kolonii winni szanować rzeczy własne i kolegów, chronić dobro społeczne jako wspólną 

własność. 
5. Uczestnicy kolonii winni również: 

Ø szanować i chronić przyrodę przed zniszczeniem, poznawać ją i starać się zrozumieć jak człowiek 
gospodaruje je siłami; 

Ø szanować pracę ludzką, w kontakcie z ludźmi być uprzejmym i uczynnym; 
Ø przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o dobrą atmosferę w grupie, opiekować się młodszymi i 

słabszymi, służyć im pomocą. 
Ø  

Zapoznałem się z regulaminem, co potwierdzam własnoręcznym podpisem: 
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