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REGULAMIN KOLONII -  URLE 2022 
 
I. Każdy Uczestnik obozu ma prawo do: 

1. pełnego wykorzystania programu obozu, 
2. korzystania, zgodnie z programem obozu, ze wszystkich urządzeń sportowych, rekreacyjnych i innych 

znajdujących się w ośrodku  ale wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy / trenera, 
3. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony wychowawcy, trenera i kierownika wypoczynku, 
4. uzyskania pomocy medycznej, 
5. kontaktowania się, w sposób nie zakłócający przebiegu obozu, z rodzicami  (prawnymi opiekunami)   

i  innymi osobami, 
 
II. Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek: 

1. przestrzegania harmonogramu dnia, 
2. zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania, 
3. brania czynnego udziału w zajęciach, 
4. informowania wychowawcy / trenera o złym samopoczuciu, kontuzji oraz o innych dolegliwościach,   
5. wykonywania wszystkich poleceń wychowawcy / trenera, kierownika wypoczynku i ratownika, 
6. bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas pobytu,  zajęć, 

wypoczynku, wycieczek  oraz  kąpieli w wyznaczonych kąpieliskach i in. 
7. okazywania szacunku i kultury osobistej  wobec innych osób,  
8. dbanie o sprzęt i stroje sportowe, 
9. zachowania porządku w miejscu pobytu, zajęć i wypoczynku, 
10. dbania o wyposażenie ośrodka, 
11. dbania o rzeczy swoje i  innych osób, 
12. dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń w których odbywać się będą jakiekolwiek zajęcia, 
13. zgłaszania  wychowawcy / trenerowi  wszelkich uszkodzeń oraz awarii  sprzętu, urządzeń i instalacji  

w miejscu pobytu, ćwiczeń, wypoczynku i wycieczek. 
 
III. Uczestnikom obozu zabrania się: 

1. samowolnego opuszczania terenu ośrodka,  
2. samowolnego oddalania się od grupy, 
3. posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków 

odurzających, 
4. noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. 

noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników, 
5. używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych, 
6. pozostawiana bez zabezpieczenia umożliwiającego kradzież  lub bez nadzoru pieniędzy i przedmiotów 

wartościowych,  
7. przywłaszczania cudzych rzeczy, 
8. kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem,  
9. kąpieli w wyznaczonym kąpielisku bez nadzoru ratownika oraz wychowawcy / trenera, 
10. przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano. 
11. wynoszenia naczyń ze stołówki. 
12. dokonywania jakichkolwiek napraw i konserwacji sprzętu, urządzeń i instalacji  bez zgody i nadzoru 

wychowawcy / trenera, 
13. wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami 

przeciwpożarowymi. 
 
IV. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary: 

1. rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą / trenerem, 
2. rozmowa dyscyplinująca z kierownikiem wypoczynku, 
3. naprawienie wyrządzonej szkody,  
4. przeproszenie osoby, która została pokrzywdzona, 
5. przeproszenie osoby, która została pokrzywdzona w obecności  innych uczestników, 
6. nagana udzielona przez wychowawcą / trenera w obecności innych uczestników, 
7. nagana udzielona przez kierownika w obecności  innych  uczestników, 
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8. zakaz udziału w niektórych zajęciach, 
9. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów. 

 
V. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku usunięcia z obozu uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot kosztów za niewykorzystane  
świadczenia. 

2. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie. 
3. Uczestnicy zabierają przedmioty wartościowe  (telefony, laptopy, smartfony, mp3 i inne)  wyłącznie na 

własną odpowiedzialność.  
 
VI. Wytyczne oraz zasady bezpieczeństwa w sprawie COVID-19 obowiązujących na Koloniach Urle 2022 
1. Kompletne i podpisane dokumenty:  
• regulamin  
• karta kwalifikacyjna  
• oświadczenie  
2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania organizatora o występowaniu choroby przewlekłej u dziecka, 
która może narazić je na cięższy przebieg zakażenia. Wszelkie tego typu informacje zawarte muszą być w karcie 
kwalifikacyjnej.  
3. Organizator zapewnia miejsce izolacji dla uczestnika, u którego wystąpią niepokojące objawy choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności). Kierownik wypoczynku jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
rodzica/opiekuna prawnego o zaistniałym fakcie.  
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka (24h) z wypoczynku w przypadku 
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)  
5. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zaopatrzenia dziecka w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 
pobytu na obozie.  
6. Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do przestrzegania wzmożonych zasad higieny . 
7. Rodzice zobowiązują się do zapoznania dziecka z Regulaminem Obozu uwzględniającego wzmożone zalecenia.  
8. Nie ma możliwości odwiedzin dzieci w trakcie obozu, a także czasowego odbioru i powrotu dziecka na obóz.  
9. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników 
wypoczynku.   
10. Organizator zapewnienia uczestnikom wypoczynku miejsca, w których mogą myć ręce wodą z mydłem.  
11. Organizator zobligowany jest do kontrolowania umieszczenia w widocznym miejscu dozowników z płynem do dezynfekcji 
oraz ich regularnego uzupełniania.  
12. Organizator zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie 
miejsca wypoczynku.  
13. Organizator wywiesza w pomieszczeniach sanitarnych informacje o sposobie prawidłowego mycia i 
dezynfekcji rąk.  
14. Organizator dba o przestrzeganie wytycznych GIS, MZ, MEN w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.  
 
 

Zapoznałem / - am się z Regulaminem kolonii URLE   2022 
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 
    imię i nazwisko uczestnika obozu:  ……………………………………………………. 

 
          ……………………………… 

     data i podpis uczestnika obozu 
 

imię i nazwisko rodzica / opiekuna:  …………………………………………………….. 
 

                 ……………………………….. 
                 data i podpis rodzica / opiekuna 


