
Regulamin uczestnictwa w koloniach 

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących podczas trwania wypoczynku, a przede 

wszystkim: 

a) przestrzegania planu dnia 
b) nie spóźniania się na wyznaczone zbiórki 

c) spożywania posiłków podawanych w ośrodku 

d) przestrzegania ciszy nocnej, wyznaczonej przez kierownika wypoczynku 
e) zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających  

i innych używek – w przypadku złamania zakazu uczestnik zostanie wydalony  

z obozu z obowiązkiem zabrania dziecka na koszt własny rodziców/opiekunów 
f) zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i poza teren ośrodka 

g) zachowywania higieny osobistej, schludnego wyglądu i kultury osobistej 

h) aktywnego uczestnictwa we wszelkich formach aktywności 
i) dbania o porządek w pokoju, łazience, na stołówce i w innych miejscach przeznaczonych do 

wspólnego użytku podczas trwania wypoczynku 

j) dbania o porządek w autokarze podczas wszelkich wyjazdów poza teren ośrodka 
k) zakazu używania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych  

w trakcie trwania zajęć, mszy świętych, wycieczek itp. organizowanych przez wychowawców                                                 

i kierownika wypoczynku  
l) uczestnictwa w codziennej mszy świętej – należy przystąpić do sakramentu pokuty przed 

rozpoczęciem wypoczynku 

m) rozważnego korzystania ze sprzętów i urządzeń będących na wyposażeniu obiektu, przeznaczonych 
do wspólnego użytku  – wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wiążą się  z obowiązkiem pokrycia 

kosztów naprawy przez sprawcę lub jego rodziców/opiekunów. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej 
3. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu, uczestnikowi grozi wydalenie  

z wypoczynku na koszt własny rodziców/opiekunów bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe dni obozu.  
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy wartościowe uczestników, 

które ulegną uszkodzeniu, zostaną zgubione, lub pozostawione w środkach transportu, miejscach pobytu podczas 

trwania całego wypoczynku. 
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w niezbędny ekwipunek (odzież, obuwie, bielizna, 

rzeczy osobiste, środki czystości, itp.). 

6. Wszelkie sprawy wychowawcze, merytoryczne, wątpliwości rozstrzyga kierownik wypoczynku wraz                            
z wychowawcami. 

7.W związku z wprowadzenie przez organizatora dodatkowych zabezpieczeń, zgodnie                                                         

z wytycznymi GIIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, mających na celu 
zmniejszenie ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku                                                               

i zapewnienie im bezpieczeństwa  dziecko zobowiązane jest do przestrzegania zasad  reżimu sanitarnego, 

zasłaniania nosa i ust w wyznaczonych miejscach, przestrzegania wzmożonych zasad higieny szczególnie mycia 
rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do tego przeznaczonym zgodnie z instrukcjami mycia i 

dezynfekcji rąk. Uczestnik zobowiązany jest podczas trwania wypoczynku do zgłaszania wszelkich 

niepokojących objawów infekcji takich jak: kaszel, gorączka, duszności.  i stosowanie się do poleceń 
wychowawców oraz kierownika wypoczynku.  W czasie wyjazdów poza ośrodek dziecko zachowuje wymagany 

dystans społeczny od osób niezwiązanych z grupą kolonijną.  

 
Akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania powyższego regulaminu. 

…………….……………                                ……………………………………...…….. 

  (miejscowość, data )                                                      (podpis uczestnika) 
 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z powyższym regulaminem i wyrażam zgodę  

na wyjazd mojego dziecka. 

…………………………                                ………..……….…………………...…….. 

 

   (miejscowość, data )                                             (podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

 

  

INFORMACJE O WYPOCZYNKU 

 

Obóz organizowany jest przez parafię Jana Pawła II w Grajewie. Wyjazd 

rozpoczyna się 18.07.2021. i kończy 24.07.2021 

Przez cały czas trwania wypoczynku uczestnicy są ubezpieczeni  

i przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry opiekunów. Dzieci w 

czasie trwania kolonii są podzielone na kilka grup,  

a każda grupa ma swojego wychowawcę kolonijnego. Wszelkie 

problemy, sprawy bieżące, wątpliwości prosimy kierować  

do wychowawcy grupy. Uczestnicy wypoczynku: dzieci i młodzież w 

wieku 8-18 lat. Wyjazd z parkingu przy parafii Jana Pawła II w Grajewie. 

Powrót również w to samo miejsce. Zakwaterowanie podczas 

wypoczynku: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „GROŃ” ul. Jana Pawła 

II 252, 34-425 Biały Dunajec. Każdy uczestnik musi posiadać: odzież 

stosowną do zapowiadanej pogody (na odpowiednią ilość dni), wygodne 

obuwie (obuwie na zmianę), kapcie, bieliznę, okrycie wierzchnie 

(dodatkowo w razie deszczu), środki higieniczne, ręczniki, strój do 

kąpieli, mały plecak, dokumenty (legitymacja szkolna), nakrycie głowy, 

zażywane leki. 

Koszt wyjazdu to 950 zł, który pokrywa wyżywienie (śniadania, obiady, 

kolacje), przejazdy, bilety wstępu, wejściówki, ubezpieczenie. 

Dodatkowe informacje: Paulina Wiśniewska 506-957-900 lub  

 ks. Tomasz Chludziński nr tel.: 503-010-074 

W momencie zwracania karty uczestnika wypoczynku należy dokonać 

wpłaty. Istnieje możliwość rozłożenia całkowitego kosztu wyjazdu na 

raty. 

Przy złożeniu karty zapisu trzeba uiścić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 

200 zł. Całą opłatę należy wnieść do 25.06.2021r.  Zapewniamy miłą 

atmosferę, udany wypoczynek, wiele atrakcji  

i wycieczek m.in.: Zakopane, Wadowice, Krynica-Zdrój , dodatkowo 

pogodne wieczory w ośrodku, wieczór filmowy, dyskoteka, gry i zabawy 

na świeżym powietrzu. 

Organizator wypoczynku zapewnia niezbędne środki do utrzymania 

czystości i zachowania wzmożonych zasad higieny.  

Kolonie będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi GIIS, MZ i MEN 

dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży 
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REGULAMIN UCZESTNICTWA WKOLONIACH   

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 

 

UCZESTNICY: 

1. W koloniach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym 

oświadczeniem rodziców niemające objawów chorobowych, sugerujących chorobę 

zakaźną. 

2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed 

rozpoczęciem obozu, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

3. Dzieci powinny być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nie 

obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzegania 

wzmożonych zasad higieny. 

4. Dzieci powinny umieć dostosować się do poleceń opiekunów, wychowawców i potrafić 

podporządkować się do zasad i regulaminów. 

5. Na czas podróży dzieci powinny być wyposażone w maseczkę, jej zastosowanie będzie 

zgodne z aktualnymi wytycznymi. 

 

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZESTNIKÓW: 

1. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu muszą udostępnić organizatorowi 

wyjazdu kontakt zapewniający szybką komunikację. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu zobowiązują się do niezwłocznego -

do 24 godzin- odbioru dziecka z kolonii  w przypadku, gdy u dziecka pojawią się 

niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

3. Rodzic/Opiekun odprowadzający dzieci na zbiórkę wyjazdową musi być zdrowy, bez 

żadnych objawów choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem 

obozu nie powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych. 

5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 

zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym 

fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 

wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku 

występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii 

lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

6. Rodzic dostarcza wypełniony druk Oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika w dniu 

wyjazdu kierownikowi autokaru 

7. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia 

podczas wypoczynku. 

 
…………………………                                                                  ………..……….…………………...…….. 

 

   (miejscowość, data )                                                                                  (podpis rodziców/opiekunów) 


