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1. REGULAMIN POBYTU NA KOLONIACH CARITAS 

 

1. W czasie obozu wszyscy uczestnicy są traktowani jednakowo. Wszyscy mamy takie same prawa                         

i obowiązki. 

2. Pomagamy sobie wzajemnie. Do innych uczestników i kadry zwracamy się z szacunkiem i dbamy                       

o dobrą atmosferę w obozie. Jesteśmy mili i uczyni dla innych osób. 

3. W każdym widzimy bliźniego, a za brata uważamy każdego innego uczestnika. 

4. Wykonujemy wszystkie polecenia wychowawców kadry. Po wykonaniu polecenia informujemy                                 

o jego wykonaniu. 

5. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez kadrę. 

6. Nie niszczymy przyrody. 

7. Dbamy o porządek wokół siebie. Sprzątamy po sobie. 

8. Dbamy o narzędzia i inne mienie nam powierzone. Po skończonej pracy odnosimy narzędzia                      

i materiały na miejsce. 

9. Przyznajemy się do winy jeżeli zrobiliśmy coś złego. Naprawiamy szkody, jakie wyrządziliśmy. 

10. Nie używamy otwartego ognia (zapałki, zapalniczki, świeczki, palniki, itp.). 

11. Na kąpielisko / w góry chodzimy tylko z kadrą. 

12.  Na drogach przestrzegamy przepisów ruchu drogowego. 

13. Informujemy kadrę o wszystkich wydarzeniach mogących być niebezpieczne dla innych uczestników. 

14. Nie przywłaszczamy sobie mienia innych uczestników obozu. Nie używamy przedmiotów należących 

do innych osób bez ich zgody. 

15. Przestrzegamy ustalonego porządku dnia. Nie spóźniamy się. 

16. Nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, nie zażywamy narkotyków i innych środków 

odurzających. Nie kupujemy takich rzeczy, ani ich nie przechowujemy. 

17. Sumiennie pełnimy zadania, jakie zostały nam przydzielone. 

18. Po ogłoszeniu ciszy nocnej nie opuszczamy swojego pokoju. Wyjątkiem jest konieczność załatwienia 

potrzeby fizjologicznej. 

19. Nie zażywamy leków innych niż te, które dostajemy od kadry obozu za zgodą rodzica. Leki, które mają 

być zażywane na dostarczamy przed wyjazdem kadrze z informacją jak mają być podawane. 

20. Na wyjazd staramy się nie zabierać przedmiotów wartościowych, ani takich, które mogą być 

niebezpieczne dla innych uczestników wypoczynku. Jeżeli takie zabieramy – zostają w depozycie 

kadry. Za przedmioty nie będące w depozycje kadra obozu nie odpowiada. 

21.  „Kolonie letnie” są formą rekolekcji dla dzieci, stąd wynika ich program, sposób prowadzenia                     

i warunki uczestniczenia w nich. Celem ich jest pogłębienie życia wewnętrznego połączonego                    

z wypoczynkiem i rozrywką. 

22. Wychowawca ma prawo, zgodnie z programem, tworzyć z uczestnikami tzw. małe grupy. 
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23. Z telefonów komórkowych można korzystać w czasie wolnym od zajęć wspólnych. Konsekwencją 

niedostosowania jest zabranie telefonu i oddanie w odpowiednim czasie.  

24. Zabrania się używania telefonów komórkowych w czasie ciszy nocnej. 

25. Wychowawcy mają prawo do karania nagannego zachowania uczestników, poprzez: zakaz uczestnictwa 

w wycieczkach i imprezach sportowych, nakaz pozostania w ośrodku, dodatkowe sprzątania 

pomieszczeń lub pomoc w kuchni, a w razie dużego przewinienia (alkohol, zniszczenie mienia, 

kradzież, niesłuchanie poleceń ratownika nad morzem, narażenie życia) do odwiezienia uczestnika 

kolonii do domu na koszt rodziców! W takiej sytuacji rodzic (opiekun) zobowiązuje się do 

osobistego odbioru dziecka z obozu. Za dobre zachowanie i pomoc uczestnik może być nagradzany.  

26. Każdy uczestnik ma obowiązek:  

a. brać udział we wszystkich wspólnych zajęciach, 

b. zachowywać regulamin kąpieli / wycieczek górskich pobytu. 

27. Zabrania się wychodzenia, wychylania się i wyrzucania przedmiotów przez okno.  

28. Za zgubione rzeczy uczestników, wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.  

29. Uczestnik jest zobowiązany do słuchania swojego wychowawcy. 

30. Surowo zabronione jest używanie sportowego sprzętu do innych celów niż są do tego przeznaczone.  

31. Uczestnik (lub jego Rodzice) pokrywa wszelkie koszty za spowodowane zniszczenia w ośrodku 

kolonijnym, w autobusie lub gdziekolwiek indziej.  
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2. REGULAMIN KĄPIELI W MORZU 

 

1. Nad wodą obowiązują wszystkich uczestników i animatorów najwyższe względy bezpieczeństwa. 

DYSCYPLINA NAD WODĄ PONAD WSZYSTKO. !!! 

2. Aby móc wejść do wody należy zgłosić się do swojego wychowawcy i z wychowawcą poprosić 

ratownika  o wpuszczenie do wody. 

3. Ratownik kąpie zawsze z obecnym wychowawcą! Jest to bezwzględny wymóg bezpieczeństwa. (Np. 

przy podjęciu przez ratownika jakiejkolwiek akcji, wychowawca ma obowiązek zająć się pozostałymi 

dziećmi i doprowadzić je w bezpieczne miejsce. 2. Dzieci mają obowiązek przyjść do ratownika z 

wychowawcą).  

4. Dlatego ratownik odmówi kąpieli dzieciom, które same (bez wychowawcy) poproszą  o wpuszczenie do 

wody! 

5. Grupa nie może przekraczać 15 dzieci!  

6. Zbiórka i odliczanie przed i po kąpieli. Grupa wchodzi do wody jednocześnie i wychodzi jednocześnie, 

osoby chcące wyjść wcześniej informują o tym ratownika i opiekuna grupy. 

7. Dzieci nie będące w kąpanej grupie CAŁKOWITY ZAKAZ WEJŚCIA DO WODY (pod karą wyjazdu  

do domu na koszt rodziców) 

8. Kąpiel:  ratownik stoi na brzegu, wychowawca jeśli chce może wejść do wody i stać od strony morza. 

9. Zakaz wyrzucania się w górę nawzajem, podtapiania, rzucania kamieniami, nurkowania,  

10. Skrzydełka, kółka do pływania dają złudne poczucie bezpieczeństwa dlatego nie korzystamy z nich. 

11. Pływamy wzdłuż brzegu. UWAŻAĆ NA PRĄD WSTECZNY, KTÓRY WYSTĘPUJE NAWET GDY 

NIE MA FALI  A JEST WIATR OD LĄDU.  

12. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika. 

13. Za ustalenie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy. 

14. Grupy powinny przychodzić do kąpieli i odchodzić po niej pod kierunkiem wychowawców. Grupa bez 

wychowawcy nie będzie dopuszczona do kąpieli. 

15. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody bez 

wiedzy i zgody ratownika oraz wychowawcy. 

16. Wychowawca grupy w trakcie zajęć w wodzie powinien być w takim miejscu, aby widzieć wszystkich 

kąpiących się, oraz aby był widziany przez nich. 

17. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową: 

· 1 gwizdek – UWAGA, należy przerwać wszelkie zabawy, uwaga wszystkich kąpiących się 

powinna być zwrócona na ratownika. – 2 gwizdki – koniec kąpieli - natomiast seria krótkich 

gwizdów – alarm ( wszyscy natychmiast wychodzą na brzeg)  

18.  Ratownik ustala czas i głębokość kąpieli. 

19. Wzbronione jest oddalanie się w czasie kąpieli z miejsca wyznaczonego przez ratownika. 

20. Nieprzestrzeganie regulaminu będzie miało bardzo poważne konsekwencje z odwiezieniem do 

domu włącznie. 
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3. REGULAMIN WYJŚCIA W GÓRY 

 

1. W górach obowiązują wszystkich uczestników i animatorów najwyższe względy bezpieczeństwa. 

DYSCYPLINA PONAD WSZYSTKO. !!! 

2. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkują się rozkazom i poleceniom 

prowadzącego. 

3. Poruszamy się według ustalonego porządku: 

a) przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, on dyktuje tempo marszu, 

b) uczestnicy idą „gęsiego” w odstępach 1,5 do 2 metrów lub gdy teren na to pozwala, w luźnym szyku 

po kilka osób obok siebie, 

c) grupę zamyka opiekun grupy. Za tą osobą nie należy pozostawać, 

d) grupa nie powinna rozciągać się na długiej przestrzeni. 

4. Na zboczach stromych, oślizgłych najsprawniejsi turyści znajdują się na początku i na końcu grupy, 

pomagając mniej sprawnym. 

5. Przy długich i stromych podejściach idziemy wolno lecz równomiernie, rzadko odpoczywając. 

6. Przy podchodzeniu pod górę nie należy rozmawiać, utrudnia to rytmiczne oddychanie i dodatkowo 

męczy. 

7. Przy schodzeniu w dół po stromych zboczach i w terenie skalnym należy zwracać uwagę na 

każdorazowe ustawienie stopy. Nigdy nie zbiegamy w dół. 

8. W sytuacjach trudnych nie wzniecamy paniki, rygorystycznie podporządkowujemy się poleceniom 

prowadzącego wycieczkę: 

a) mgła – w razie zgubienia szlaku turystycznego cofamy się całą grupą do ostatniego znaku, 

b) burza – całą grupą schodzimy poniżej grani i przeczekujemy burzę (uczestnicy pozbywają się 

metalowych przedmiotów, okrywają się pelerynami i w pozycji kucznej przeczekują burzę), 

c) załamanie pogody (silne ochłodzenie, grad, opady śniegu z deszczem)- schodzimy całą grupą do 

najbliższego schroniska lub osiedla albo docieramy do planowanego celu najbliższą, najłatwiejszą 

drogą, 

d) lęk przestrzeni – pomagają oddelegowani doświadczeni uczestnicy w pokonywaniu niebezpiecznego 

odcinka – nie dopuszczamy do paniki. 

9. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do lasu / w góry.  

10. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania owoców/grzybów/roślin znalezionych w lesie. 

11. Obowiązuje całkowity zakaz głaskania i podchodzenia do zwierząt dziko żyjących w lesie. 

12. Nieprzestrzeganie regulaminu będzie miało bardzo poważne konsekwencje z odwiezieniem do 

domu włącznie. 
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4. INSTRUKCJA PRZEBIEGU EWAKUACJI W RAZIE ZAGROŻENIA NA TERENIE OŚRODKA 

 

 

1. Szczegółowy plan ewakuacji znajduje się na każdym piętrze w budynku. 

2. Uczestnicy i Kadra  zobowiązani są do zapoznania się i zgodnego z nim postępowania. 

3. Alarm rozpoczyna się ciągłym dzwonkiem trwającym trzy minuty; podobnie brzmi zakończenie alarmu. 

4. Wszyscy opuszczają miejsca w których się znajdują pozostawiając swoje rzeczy.  

5. Wychowawcy nie zamykają pokoi, pozostawiają klucze w drzwiach. 

6. Każdy wychowawca opiekuje się podopiecznymi, z którymi w danym momencie ma zajęcia, aż do 

odwołania alarmu. 

7. Wychowawca zabezpiecza dokumentację (dzienniki zajęć) zabierając je ze sobą. 

8. Wszyscy uczestnicy i kadra  oraz pracownicy kolonii powinni czekać na odwołanie alarmu  

w bezpiecznej odległości czyli około 50 m od budynku. 

9. Po uzyskaniu zgody kierującego akcją opiekuni mogą odebrać płaszcze z szatni dla całej grupy. 
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5. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

 

1. Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla 

wychowanków. 

2. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy.  

3. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama powinny być zamknięte. 

Odpowiedzialni za to są opiekunowie. 

4. Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw bez opieki.  

5. Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub uderzeniem o twarde 

przedmioty. 

6. Na plac zabaw może być wynoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki – za bezpieczeństwo 

zabaw oraz za sprzęt odpowiadają wychowawcy. 

7. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić wychowankowi pomocy przed lekarskiej, powiadomić oraz 

rodziców.  

8. Dziecko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna nie powinno przebywać na terenie ogrodu, jeżeli jest on 

w danej chwili wykorzystywany przez dzieci nadal pozostające pod opieką opiekuna.  

9. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, narkotyków  

i palenia papierosów.  

10. Ponadto zabrania się: niszczenia urządzeń zabawowych, wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne, 

zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach itp.  

11. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: osoby prowadzący zajęcia.  

12. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Urządzenia zabawowe i sprzęt stanowiący wyposażenie placu zabaw powinny zapewniać bezpieczne  

z nich korzystanie. 

13. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, wychowawca nie powinien wyprowadzać wychowanków na 

plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ośrodek wypoczynkowy.  
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ZABRANIA SIĘ !!! 

1. Niećwiczącym/ nie uczestniczącym w zajęciach sportowych przebywania poza ośrodkiem. 

2. Uczestniczenia w zajęciach sportowych w innym obuwiu niż sportowe. 

3. Ćwiczyć na zajęciach w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach itp. przedmiotach stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia swojego i innych. 

4. Opuszczać samodzielnie zajęcia bez zgody wychowawcy. 

5. Samodzielnie korzystać ze sprzętu lub przyborów bez zgody wychowawcy. 

6. Spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz narkotyzowania się na terenach 

obiektów sportowych. 

7. Rozlewania wody i innych płynów na podłodze/ w miejscu wykonywania ćwiczeń.  

8. Spożywania posiłków, wspinanie, wieszanie, huśtanie się na bramkach, koszach, słupkach oraz 

przechodzenia przez siatkę otaczającą ośrodki kolonijne. 

9. Wnoszenia na teren przeznaczony do zajęć gimnastycznych  niebezpiecznych przedmiotów oraz 

opakowań szklanych. 

10. Żucia gumy i korzystania z telefonów komórkowych.   
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6. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W CZASIE WYCIECZKI 

1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego wyznaczonego przez 

kierownika kolonii. 

2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku uzgodnionym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na 

czele grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najsłabsi i najmłodsi uczestnicy, którzy nadają 

tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wraz z wychowawcą. 

3. Kolumna porusza się prawym poboczem drogi lub szosy (jak najbliżej krawędzi) zajmując nie więcej niż 

połowę szerokości drogi. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze lub szosie 

pojazdy.  

W przypadku gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych, maszerując małymi grupkami 

lub pojedynczo (gęsiego) idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub, jeżeli ruch na drodze jest niewielki 

- parami. 

4. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach przeznaczonych dla pieszych. 

Jezdnię  przekraczamy w  miejscach   wyznaczonych   (pasy)  lub  zgodnie z przepisami. 

5. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność tzn. na zakrętach, za i przed 

wzniesieniem, które zasłaniają widoczność nam i kierującym. 

6. Kiedy kolumnę prowadzimy przy złej widoczności (nocą, w deszcz lub śnieżycę) pierwszy i ostatni 

maszerujący od osi jezdni muszą mieć zapalone latarki: 

a) pierwszy - ze światłem białym skierowanym do przodu, 

b) ostatni   - ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu. 

7. Jeżeli kolumna przekracza 20 m maszerujący po lewej stronie są obowiązani nieść latarnie białe 

rozmieszczone co 10 m widoczne z odległości 150 m. 

8. Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego. 

9. Podczas wycieczki lub rajdu l opiekun przypada na: 

a) 10 uczestników przy turystyce kwalifikowanej (np. górska), 

b) 15 uczestników przy innych formach. 
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7. REGULAMIN STOŁÓWKI 

 

1. Stołówka/ jadalnia jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników ośrodka. 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce  uprawniona jest kadra i wychowawcy i wychowankowie. 

3. Posiłki wydawane są w godzinach określonych przez ramowy program dnia. 

4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom nie spożywającym posiłków. 

5. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce. 

6. Nadzór nad podopiecznymi podczas posiłku sprawują wychowawcy. 

7. Podczas pobytu w stołówce wychowankowie są zobowiązani do kulturalnego zachowania. 

8. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do okienka bądź wyznaczonego do tego 

miejsca. 

9. W stołówce i na tablicach ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis. 
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8. REGULAMIN WYCIECZKI AUTOKAROWEJ 

 

1. Należy zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie stosować się do 

zawartych w nich zapisów. 

2. Liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc; 1 opiekun na 15 

uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika). 

3. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie).  

4. Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia. 

5. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez 

organizatorów wycieczki (kierownika i opiekunów wycieczki, przewodnika, kierowców). 

6. Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Pamiętać o ważnej zasadzie: „Twoje 

zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych”. 

7. W czasie podróży: 

• zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze, 

• nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze, 

• nie otwieramy i nie wychylamy się przez okno jadącego pojazdu, 

• nie otwieramy drzwi, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu, 

• nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi, 

• nie hałasujemy. 

8. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania i stosowania zasad obowiązujących 

w zwiedzanych obiektach i miejscu noclegowym. 

9. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać.  

10. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna wycieczki. 

11. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie zgłaszamy 

opiekunowi lub kierownikowi wycieczki. 

12. Należy informować opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu 

uczestników wycieczki. 

13. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast informować 

opiekuna lub kierownika wycieczki. 

14. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania. 

15. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny.  

16. W trakcie wycieczki zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu pod każdą jego postacią, 

zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

17. Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i 

wyobcowany. 

 

 


