Regulamin
uczestnika półkolonii zorganizowanej w Obiekcie Sportowym
Śremskiego Sportu Sp. z o.o. w Śremie ul. Staszica 1a.
Każdy uczestnik półkolonii jest członkiem wspólnoty kolonijnej i posiada swoje prawa
i obowiązki.

Prawa
1. Kolonista ma prawo do zapewnienia mu bezpieczeństwa, opieki medycznej podczas
pobytu na kolonii i podczas wyjazdów wycieczkowych.
2. Kolonista ma prawo do zapewnienia mu posiłków zgodnie z zawartą umową
i normami żywieniowymi.
3. Kolonista ma prawo do zapewnieniu mu pełnej higieny zgodnie z umową i normami
higienicznymi.
4. Organizator zapewnia zajęcia zgodne z umową, programem półkolonii,
przystosowane do wieku i zainteresowań uczestników kolonii.
5. Kolonista ma prawo kontaktu z rodziną. W przypadku korzystania z telefonów,
w czasie wyznaczonym przez kierownika kolonii.
6. Kolonista ma prawo do zgłoszenia wychowawcy lub kierownikowi półkolonii
zastrzeżeń dotyczących realizacji programu, bezpieczeństwa, wyżywienia i
zachowania innych uczestników kolonii.
7. Kolonista ma prawo do zdeponowania u kierownika półkolonii pieniędzy czy rzeczy
wartościowych jak zegarki, telefony itp.

Obowiązki
1. Uczestnikowi kolonii nie wolno samowolnie oddalać się podczas zajęć od grupy
oraz opuszczać obiekt półkolonijny.
2. Uczestnik kolonii ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej
i przekonań innych uczestników półkolonii.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia cudzego mienia rodzice ponoszą koszty
jego naprawy lub zakupu nowego.
3. Uczestnik półkolonii ma obowiązek uczestniczenia w zorganizowanych
zajęciach. W przypadku niedyspozycji zgłasza to wychowawcy grupy.
4. Uczestnikowi nie wolno palić tytoniu, spożywać napojów alkoholowych
i zażywać narkotyków.
5. Kolonista nie stosuje przemocy wobec swoich koleżanek i kolegów.
6. Kolonista nie używa niecenzuralnych słów.
7. Kolonista przestrzega rozkładu dnia na półkolonii.
8. Uczestnik półkolonii zgłasza wychowawcy sprawy dotyczące zapewnienia
bezpieczeństwa swojego i innych uczestników półkolonii.
W przypadku łamania regulaminu kolonisty stosuje się następujące kary:
- upomnienie ustne w obecności grupy;
- nagana w obecności grupy lub całej półkolonii;
- nagana w obecności grupy lub całej półkolonii z powiadomieniem rodziców,
- wydalenie z półkolonii bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe dni kolonii.

