REGULAMIN PÓŁKOLONII 3ROPE
Zatwierdzony uchwałą Fundacji 3ROPE nr 3rF-098-2012 z dnia 16.06.2012.
Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady postępowania podczas półkolonii
organizowanych przez Fundację 3ROPE.
Zasady ogólne.
1. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu,
innych regulaminów szczegółowych (regulaminu ppoż, regulaminu kąpieli, regulaminów
wewnętrznych obozowiska, ośrodka wczasowego, itp.) oraz do poleceń kadry wychowawczej
oraz instruktorów.
2. Bezwzględnie zakazane jest
a. palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających. Zakaz ten dotyczy
zarówno uczestników półkolonii jak i kadry,
b. niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem,
c. samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego
przebywania grupy,
d. używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne.
3. Uczestnik obozu ma obowiązek
a. poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań,
b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego grupy. W przypadku
jakiejkolwiek niedyspozycji powinien zgłosić to opiekunowi,
c. zgłaszania opiekunom wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń
dla zdrowia lub życia.
4. Organizator półkolonii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: telefony komórkowe, MP3, MP4,
aparaty fotograficzne, pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik półkolonii zabierze
ze sobą.
5. Uczestnicy nie powinni używać telefonów komórkowych podczas trwania zajęć. Kadra półkolonii
zapewni w razie zaistnienia potrzeby możliwość skontaktowania się rodzica/opiekuna z
uczestnikiem.
6. Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało ukaraniem uczestnika
upomnieniem lub naganą, a w przypadkach drastycznych wydaleniem z półkolonii na koszt
rodziców/opiekunów.
7. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich
dzieci.
Zasady szczegółowe dla uczestników.
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Wszyscy przestrzegamy naszej zasady „A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili,
to i wy im czyńcie”.
3. Każdy uczestnik zawsze może liczyć na pomoc kadry oraz instruktorów półkolonii.
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4. Z wszelkimi pytaniami i problemami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić zwracamy się do
kadry półkolonii.
5. W czasie trwania zajęć uczestnicy nie oddalają się od grupy bez zgody i opieki kadry.
6. Podczas trwania półkolonii przestrzegamy dyscypliny (słuchamy poleceń kadry).
7. Bezwzględnie obowiązuje zakaz palenia, picia alkoholu oraz stosowania innych używek.
8. W przypadku wszelkich urazów (skaleczeń, stłuczeń, zranień, itp.) lub innych dolegliwości
zgłaszamy się do kogoś z kadry półkolonii. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.
9. Uczestniczymy w grach i zabawach tylko w miejscu do tego wyznaczonym i tylko pod opieką
kadry.
10. Ubieramy się stosownie do pogody.
11. Korzystamy z cudzych przedmiotów tylko za zgodą ich właścicieli.
12. Komórki, pieniądze, delikatne ubrania, odtwarzacze, i inne cenne rzeczy zostawiamy w domu lub
sami się o nie troszczymy.
13. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować naganę, powiadomienie rodziców,
wcześniejszy powrót do domu na koszt rodziców.
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