REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PÓŁKOLONII LETNICH 2021 DLA UCZESTNIKÓW
Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
● spokojnego wypoczynku
● uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas
warsztatów,
● korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu,
● wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć.
Uczestnicy mają obowiązek:
● bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów w szczególności dotyczących kontaktu
z psami na zajęciach,
● przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
● brać udział w realizacji programu,
● zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość ,
● regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je środkiem do
dezynfekcji,
● zachować dystans 2 metrów od innych uczestników półkolonii oraz kadry także podczas
posiłków i korzystania z toalety i łazienki,
● w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego założyć maseczkę
zakrywającą nos i usta,
● unikać dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu aby zapobiegać
zakażeniom,
● wyrazić zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała termometrem elektronicznym,
● szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie
odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie),
● kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
● przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
● uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw, plenerowych
aktywności oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój
sportowy oraz obuwie zmienne sportowe oraz być przygotowanym do wyjścia na słońce (krem
z filtrem i nakrycie głowy),
● samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie
poleceń opiekunów/wychowawców/instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach (bez
możliwości zwrotu opłaty za półkolonie),
● przykładne stosowanie się do zasad regulaminu, a dzięki temu dbanie o to aby inni także
czuli się dobrze podczas półkolonii, będzie nagradzane pochwałą, pierwszeństwem w dostępie
do atrakcji oraz dyplomem z wyróżnieniem wręczanym na zakończenie turnusu.

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W MIEŚCIE
1. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom
prowadzącego.
2. Wszyscy idą zwartą grupą. Jako pierwszy idzie prowadzący grupę (jeden z opiekunów),
następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu, kolumnę
zamykają najstarsi uczestnicy oraz jeden z opiekunów.
3. W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.
4. W żadnym przypadku nie odłączamy się od grupy.
5. Poruszamy się wyłącznie po chodnikach.
6. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczone przejścia dla
pieszych z sygnalizacją świetlną lub przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej).
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ
1. Nie przechodź przed i za pojazdem. Przez jezdnię przechodź dopiero po odjeździe
autobusu.
2. Do autobusu/trolejbusu wsiadaj/wysiadaj za wychowawcą.
3. Poczekaj, gdy pasażerowie chcą wysiąść z pojazdu.
4. Nie potrącaj innych pasażerów. Przepuść osoby starsze i osoby z wózkiem.
5. Na przystanku stój jak najdalej od krawężnika.
6. Nie wskakuj do pojazdów, ani nie wyskakuj z niego.
7. W pojeździe zajmij miejsce siedzące lub stojące (koniecznie trzymaj się rękami poręczy) w
części pojazdu wskazanej przez wychowawcę.
8. Zachowuj się kulturalnie w pojeździe (trzymaj się specjalnych uchwytów, ustępuj miejsca
starszym, nie zachowuj się głośno, nie wnoś lodów, zdejmij plecak, nie wyrzucaj śmieci przez
okno).
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości akceptuje jego
treść.
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