
KOLONIA RYCERSKA 2018 
MIKOSZEWO 
REGULAMIN 

Organizator i kadra dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 
wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas w sposób 
przyjemny i pożyteczny. 

Organizator zapewnia uczestnikom: 

1. Opiekę wykwalifikowanych wychowawców/instruktorów przez całą dobę w trakcie trwania turnusu. 
2. Dowóz autobusowy z Gdańska na miejsce kolonii. W przypadku nie skorzystania z transportu 
zagwarantowanego przez organizatora, rodzice są odpowiedzialni za bezpieczny dowóz i odbiór dziecka do 
placówki i z powrotem.  
4. Zakwaterowanie dzieci w domkach letniskowych, z węzłem sanitarnym oraz kompletami pościeli. 
5. Pełne wyżywienie, podawane na stołówce Ośrodka, w postaci śniadania, obiadu podwieczorka oraz kolacji. W 
przypadku wycieczek, przygotowany będzie suchy prowiant dla każdego z uczestników. 
6. Realizację zaplanowanego harmonogramu. 
7. Autobusowy przewóz dzieci na wycieczki zaplanowane w programie turnusu. 
8. Podstawowe zabezpieczenie medyczne.  
9. Zgłoszenie wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 
  
5. Uczestnicy kolonii mają prawo do:  
a) spokojnego wypoczynku,  
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu, 
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu kolonii, 
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.  
6. Uczestnicy kolonii mają obowiązek: 
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców/instruktorów. 
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
c) brać udział w realizacji programu kolonii,  
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  
e) szanować miejsce, mienie oraz pomoce dydaktyczne zapewnione przez organizatora - za szkody wyrządzone 
przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie), 
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,  
g) przestrzegać zasad bezpieczeństwa swojego i innych, zasad poruszania się po drogach, regulaminu kąpielisk  
h) uczestnik kolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na 
dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz zmienne 
obuwie sportowe. 
7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niewykonywanie poleceń wychowawców/instruktorów, 
nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować upomnieniem a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z 
udziału w kolonii (bez możliwości zwrotu opłaty za turnus).  
8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas kolonii oraz za zniszczenia 
rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Telefony i cenne przedmioty oraz 
pieniądze mogą zostać zdeponowane u kierownika kolonii. 
9. W przypadku odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic lub opiekun, wymagane jest złożenie upoważnienia 
i podania pełnych danych osobowych osoby odbierającej dziecko (numer dowodu osobistego).  
10. W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika kolonii zobowiązany jest do wskazania zaburzeń, alergii 
lub chorób podopiecznego 
11. Opłaty:  Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na poczet turnusu w wysokości 500 zł – 
stanowi to potwierdzenie rezerwacji miejsca. W przypadku braku wpłaty zaliczki, miejsce to może być 
udostępnione innym chętnym osobom. Zaliczka jest bezzwrotna. O terminie wpłaty pozostałej należności 



powiadomi organizator. W przypadku braku wpłaty, organizator ma prawo udostępnić zarezerwowane miejsce 
innym zainteresowanym osobom. 
Wpłaty prosimy dokonać na konto: 
„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. 
ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk 
Numer rachunku: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 (Alior Bank S.A.) 
Tytułem: KOLONIA RYCERSKA MIKOSZEWO, nazwisko dziecka, termin turnusu   
 

10. Publikacja wizerunku 
Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników wypoczynku, akceptując niniejszy regulamin, wyrażają 
nieograniczoną czasową zgodę na publikację wizerunku uczestników przez firmę „Oświata-Lingwista” NCE Sp. 
z o.o , w formie zdjęć oraz filmów, w celach informacyjnych oraz na potrzeby działalności promocyjno-
marketingowej, prowadzonej za pomocą strony internetowej, mediów społecznościowych oraz materiałów 
drukowanych. 
Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta, lub ograniczona w całości lub w części. Cofnięcie lub 
ograniczenie zgody następuje poprzez złożenie odpowiedniego pisma do Organizatora wypoczynku. 

 
 
 
 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem/łam się, przyjmuje do wiadomości akceptuje jego treść.  
 
 Gdańsk…………………………………..             Podpis rodzica:………………………………… 
 


