
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYPOCZYNKU  ORGANIZOWANYM 

PRZEZ FIRMĘ „MADO” LATO 2022 

 

Szanowni  Rodzice/Opiekunowie Prawni, 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany jest zgodnie z przepisami art. 92a – 92t ustawy                

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.),  warunkami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452, z późn. zm.). 

W przypadku pojawienia się nowych wytycznych wszelkie zmiany zostaną natychmiast  

zamieszczone  na stronie internatowej organizatora www.mado-gruszeczka.pl.  

 

REGULAMIN OGÓLNY DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH                               

ORAZ UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU  

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w niezbędny ekwipunek, 

tj. ubrania na każdą aurę pogodową: 2 kurtki nieprzemakalne, czapkę z daszkiem, 2 pary 

wygodnych butów o mocnej podeszwie (wygodne podczas wycieczek górskich), buty 

przewiewne, klapki pod prysznic, kremy ochronne, ręczniki, środki higieniczne, podręczny 

plecak, w którym zmieści się kurtka napój i suchy prowiant.  

2. W przypadku zażywania stałych leków: opisane leki (imię i nazwisko na opakowaniu)                    

oraz podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego  informacja o dawkowaniu leków 

umieszczone w szczelnie zamkniętej i opisanej torbie  należy zapakować do torby podróżnej                  

( kierownik odbierze od uczestników  kolonii po zakwaterowaniu w ośrodku). Informację                           

o zażywanych lekach należy również zamieścić w karcie kwalifikacyjnej. Leki, które bedą 

znajdowały się w posiadaniu dziecka, o których kierownik nie otrzymał informacji  od rodzica/ 

opiekuna prawnego zostaną dziecku odebrane i przekazane  po powrocie z kolonii. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, aparaty fotograficzne, sprzęt i inne 

rzeczy wartościowe uczestników wypoczynku. 

4. Uczestnik kolonii może korzystać z  telefonu komórkowego w czasie odpoczynku i po zajęciach 

programowych. W przypadku nie stosowania się do tego punktu telefon  będzie odebrany przez 

wychowawcę lub kierownika wypoczynku do depozytu i zwrócony po zajęciach. Telefon będzie 

również odebrany w przypadku używania go w czasie ciszy nocnej oraz  nagrywania innych 

osób bez ich zgody. W przypadku nagminnego niestosowania się do zasad używania telefonu 

uczestnik będzie musiał oddać swój telefon do depozytu do wychowawcy lub kierownika 

http://www.mado-gruszeczka.pl/


kolonii (w takim przypadku telefon będzie wydawany uczestnikowi kolonii  raz dziennie 

wyłącznie do celów kontaktowych).  

Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji  o zatrzymaniu w depozycie przez 

kierownika/wychowawcę telefonów WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW i wydawanie 1 raz 

dziennie na określony czas np. w ciszy poobiedniej. 

5. Do uczestników, którzy nie będą mieli telefonów rodzice/opiekunowie mogą telefonować                   

na numer tel. kierownika wypoczynku.  

6. W sprawach bardzo ważnych  rodzice/ opiekunowie będą mogli kontaktować                                    

się z kierownikiem o każdym czasie. 

7. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko. 

8. Kierownik wypoczynku lub wychowawca na prośbę rodzica/opiekuna prawnego może 

przechowywać i wydzielać dziecku kieszonkowe (pieniądze zmienione w banknotach po 10                   

i 20 zł, przygotowane w opiasnej kopercie należy włożyć do bagażu dziecka.                                     

Po zakwaterowaniu w ośrodku dziecko przekaże pieniądze kierownikowi lub wychowawcy, 

który przeliczy je w obecności dziecka). 

9. Uczestnik wypoczynku ma zapewnioną opiekę medyczną w ramach świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.                          

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

10. Podczas kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz 

zażywania narkotyków. Zabrania się również zażywania leków przez uczestników wypoczynku 

bez wiedzy kierownika / wychowawcy. 

11. W drodze na kolonię oraz w czasie jej trwania obowiązuje całkowity zakaz spożywania chipsów 

oraz napojów gazowanych  (wyjątkiem jest woda gazowana).  Na postajach przy stacjach CPN 

ze względu na bezpieczeństowo zdrowotne oraz czas jakim dysponujemy obowiązuje zakaz 

dokonywania zakupów. 

12. Każdy uczestnik kolonii ma zapewnioną  pełną opiekę wychowawczą oraz ma prawo zwracać 

się z wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika wypoczynku. 

13. Uczestnik kolonii ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika 

wypoczynku oraz respektować przepisy  zawarte w regulaminie kolonii, regulaminie higieny, 

poruszenia się po drogach publicznych, poruszania się po szlakach górskich                                      

oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

14. Uczestnik kolonii ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia 

sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia swojego i innych uczestników, ma obowiązek 

natychmiast poinformować o tym wychowawcę. 

15. Uczestnik kolonii ma obowiązek przestrzegać ramowy plan dnia oraz  uczestniczyć                             



we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez 

kierownika, wychowawcę lub lekarza. Ma on obowiązek punktualnie stawić się na zajęciach                       

i aktywnie  w nich uczestniczyć. 

16. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami, uczestnik kolonii zobowiązany jest do przebywania                   

w pokoju. 

17. Uczestnikowi kolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka.  

18. Uczestnik kolonii zobowiązany jest do dbania o czystość i porządek oraz o powierzone mienie 

w miejscu zamieszkania (zakwaterowania) i poza jego terenem. 

19. Uczestnik kolonii ma obowiązek korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem z pełną 

odpowiedzialnością. 

20.  Każdy uczestnik ma obowiązek szanować  siebie, kolegów, wychowawców, inne osoby starsze 

oraz  przyrodę. 

21. Na kolonii obowiązuje zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. 

22. Uczestnik kolonii ma prawo wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się z wszystkimi 

problemami do wychowawcy. 

23. Uczestnik kolonii ma prawo do bezpiecznego, odpowiedniego wypoczynku. 

24.  Uczestnik wypoczynku ma prawo brać udział w przygotowywaniu dodatkowego planu zajęć.  

25. Uczestnik  wypoczynku za swoją wzorową postawę może być nagrodzony pochwałą przez 

wychowawcę oraz kierownika wypoczynku, wysłanie listu pochwalnego do rodziców 

(opiekunów) i szkoły. 

26.  Z uwagi na odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników wypoczynku, 

rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminu podczas kolonii przez uczestnika 

(m.in.palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, samowolne oddalanie, 

zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego, lekceważenie  poleceń 

wychowawcy lub kierownika, używanie wulgaryzmów oraz stosowanie przemocy fizycznej                    

i psychicznej pociąga za sobą sankcje: upomnienie i nagana wychowawcy grupy i kierownika, 

wysłanie listu informującego o zachowaniu do rodziców i szkoły, wydalenie z kolonii ( w takim 

przypadku rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z kolonii,                    

w tym  przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem przez dziecko 

opłaconych świadczeń), zakaz uczestnictwa w kolejnych koloniach/zimowiskach. 

 

 

 

 

 



 


