
 
 

REGULAMIN 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez FUNDACJĘ POKOLENIE PRZYSZŁOŚCI 

I. Informacje ogólne. 

1. Organizatorem wyjazdu jest FUNDACJA POKOLENIE PRZYSZŁOŚCI. 

2. Nadrzędnym naszym celem jest zorganizowanie jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach.  

II. Odpowiedzialność uczestnika.  

Aby zapewnić wszystkim zdrowie, bezpieczeństwo i dobrą zabawę, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 

niniejszych zasad postępowania: 

1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny w trakcie trwania imprezy, 

2. Stosować się do przepisów bezpieczeństwa, harmonogramu dnia i regulaminów wypoczynku, 

3. Stosować się do poleceń wychowawców i instruktorów, 

4. Odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób, 

5. Dbać o wypożyczony sprzęt i używać zgodnie z jego przeznaczeniem, 

6. Punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć. Niemożność wzięcia udziału w zajęciach 

należy zgłosić u wychowawcy lub instruktora,   

7. Zobowiązany jest informować kadrę o każdej gorączce lub złym samopoczuciu, zgłaszać zauważone 

nieprawidłowości, szczególnie zagrożenia dla zdrowia lub życia, 

8. Powinien być wyposażony w ubranie odpowiednie do zajęć (np. sportowych, basen) oraz być ubrany 

stosowne do pogody, 

9. Nie może bez zgody instruktorów oddalać się z miejsca prowadzenia zajęć, 

10. Uczestnik lub jego rodzice/opiekunowie ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody, 

11. Organizator oraz kadra nie ponoszą odpowiedzialności za skradzione, zniszczone lub zgubione rzeczy, 

12. Na półkolonii obowiązuje ograniczenie w korzystaniu z telefonów komórkowych – rano będą zbierane i 

wieczorem oddawane po zakończonych zajęciach. Sugerujemy, aby te urządzenia pozostawić w domu.  

13. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem Organizator wypoczynku 

zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: 

(1)upomnienie, (2)powiadomienie rodziców, powiadomienie szkoły, (3)skreślenie z listy uczestników. W 

przypadku złamania regulaminu uczestnik półkolonii zostanie skreślony z listy półkolonii a rodzic/opiekun 

zobowiązany jest do odebrania dziecka w trybie jednodniowym. Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników 

jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu.  

14. Odebranie dziecka w czasie półkolonii przez inną osobę niż rodzic/opiekun, musi być potwierdzone na piśmie 

przez rodzica/opiekuna, 

15. Godzina przywozu dzieci 8.00 – 08.30, godzina odbioru dzieci: 16.30 – 17.30, 

16. Rezygnacja z udziału w półkolonii po ich rozpoczęciu, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części świadczeń 

nie upoważnia do zwrotu kosztów. 

 

Regulamin stanowi integralną część UMOWY - ZGŁOSZENIA. Podpisanie UMOWY - ZGŁOSZENIA wiąże się z 

zapoznaniem i akceptacją powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka 

(jego zdjęcia) w celu promocji FUNDACJI POKOLENIE PRZYSZŁOŚCI. 


