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Regulamin kolonii letnich 2019 Domu Kultury Zacisze 
 
 

1. Organizatorem kolonii jest Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. 
2. Uczestnikami kolonii są dzieci i młodzież w wieku od 9 do 13 lat, zakwalifikowane przez organizatora. 
3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w kolonii jest zgłoszenie uczestnictwa, zaakceptowanie regulaminu, 

dokonanie opłaty zgodnie z harmonogramem. 
4. Uczestnik kolonii musi stosować się do postanowień niemniejszego regulaminu oraz regulaminów 

szczegółowych (regulaminu ppoż., kąpieli w morzu, basenie, regulaminu ośrodka wypoczynkowego) oraz do 
poleceń wychowawcy i kierownika kolonii. 

5. Bezwzględnie zakazane jest: 
a. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających. Zakaz ten dotyczy zarówno uczestników 

kolonii jak i kadry wychowawczej. 
b. Samowolne wchodzenie do basenu. Czas i sposób korzystania z kąpieli ustala każdorazowo wychowawca 

grupy.  
c. Niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem.  
d. Samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy.  
e. Używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne.  

6. Uczestnik kolonii 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 swojemu wychowawcy. 
c. Zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń dla zdrowia lub 

życia. 
d. Zabrania ze sobą stroju sportowego omówionego szczegółowo podczas spotkania organizacyjnego z 

rodzicami. 
e. Przestrzegania ciszy nocnej. 

7. Codzienne relacje z kolonii będą dostępne na stronie DK Zacisze:  www.zacisze.waw.pl i Facebooku DK Zacisze: 
www.facebook.com/dkzacisze/.  

8. Dzieci nie zabierają ze sobą gadżetów elektronicznych z wyjątkiem telefonów komórkowych. Telefon 
komórkowy w podpisanym etui (imię i nazwisko) pozostaje w depozycie u wychowawców i będzie wydawany 
tylko podczas poobiedniego odpoczynku. Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami wychowawcy wyznaczą 
godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka. W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo 
ważnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy (preferowany kontakt przez Facebooka - 
Messenger) lub kierownikiem kolonii. 

9. Dom Kultury Zacisze jako organizator kolonii dla dzieci nie odpowiada za zagubione lub zniszczone cenne 
przedmioty (wskazane jest aby dziecko nie zabierało ze sobą takich przedmiotów). 

10. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników kolonii są zobowiązani do przekazania wychowawcom w dniu 
wyjazdu lekarstw stosowanych przez kolonistę w torebce opisanej imieniem i nazwiskiem wraz ze szczegółową 
informacją dotyczącą ich dawkowania i przeciwwskazań do ich zastosowania z oświadczeniem lekarza/rodzica. 

11.  Rodziców/opiekunów prawnych uczestników kolonii obowiązuje udział w spotkaniu organizacyjnym w środę 
12.06.2019 o godz. 19.30, wypełnione karty kolonijne oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po koloniach. 

12. Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało ukaraniem uczestnika kolonii 
upomnieniem lub naganą, a w przypadkach drastycznych koniecznością odebrania dziecka przez 
rodziców/opiekunów.  

13. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez ich dziecko.  
14. Program kolonii przygotowany jest z należytą starannością. Zakłada atrakcyjne i ciekawe zajęcia obejmujące 

różne dziedziny aktywności artystycznej, ruchowej, społecznej. 
 

 
Warszawa, 15.02.2019 r.  
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