
REGULAMIN ZIMOWISKA ORGANIZOWANEGO PRZEZ 

CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI W TŁUSZCZU 

 

Wychowawcy dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 

wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy 

oraz zorganizować czas w sposób przyjemny, pożyteczny i kreatywny. 

1. Organizatorem zimowiska jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 
2. Zimowisko odbywać się będzie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu 

przy ulicy Kościelnej 1. 
3. Uczestnikami zimowiska mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
4. Uczestnicy zimowiska, przebywają pod opieką wychowawców od godziny 08:00 do 

godziny 16:00. 
5. Na ofertę zimowiska składają się dwa turnusy 

Turnus I:od 13.02.2017 do 17.02.2017 
Turnus II: od 20.02.2017 do 24.02.2017 

6. Opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczną drogę do miejsca, w 
którym odbywa się zimowisko i z powrotem. W przypadku samodzielnego powrotu 
dziecka do domu, bądź odbioru przez inną osobę (nie opiekuna), opiekun jest 
zobowiązany napisać upoważnienie lub oświadczenie. 

7. Uczestnicy zimowiska mają prawo do: 
 a. Spokojnego wypoczynku 
 b. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych    
w ramach turnusu 
 c. Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 
półkolonii 
 d. Zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji programu, bezpieczeństwa,      
wyżywienia i zachowania innych uczestników kolonii do wychowawcy 

       i kierownika kolonii. 

8. Uczestnicy zimowiska maja obowiązek: 
a. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika oraz wychowawców. 
b. Przestrzegać regulaminu zimowiska. 
c. Brać czynny udział we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach programu 
zimowiska 
d. Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość. 
e. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne. Za szkody wyrządzone przez dziecko, 
materialnie odpowiadają opiekunowie prawni dziecka. 
f. Zachowywać się kulturalnie przez cały czas. 
g. Posiadać strój sportowy i obuwie sportowe na zmianę. 
h. Stosować zasady współżycia społecznego. 
i. Stosować zasady bezpieczeństwa jednostki oraz grupy. 

9. W trakcie trwania zajęć, uczestnicy zimowiska mają zakaz korzystania z telefonów 
komórkowych, tabletów, odtwarzaczy muzyki i tym podobnych sprzętów. Zakazuje 
się również spożywania napojów energetycznych i izotonicznych. 



10. Organizatorzy, kierownik oraz wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za 
posiadane przez dzieci sprzęty elektroniczne typu: telefony komórkowe, aparaty 
fotograficzne, odtwarzacze muzyki, tablety, słuchawki, itp. oraz za posiadane przez 
dzieci pieniądze. 

11. Samowolne oddalanie się od grupy, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 
niewykonywanie poleceń kierownika lub wychowawców, nieprzestrzeganie 
regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem 
uczestnika z udziału w zimowisku. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia 
dziecka z listy uczestników zimowiska bez zwrotu należności za niewykorzystaną 
część turnusu. 

12. W razie nagłej choroby uczestnika, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, 
opiekunowie uczestnika, mogą otrzymać zwrot kosztów za pełen, nierozpoczęty 
turnus, pod warunkiem, że znajdą inną osobę na miejsce uczestnika. 

13. Warunkiem uczestnictwa w zimowisku jest złożenie karty kwalifikacyjnej oraz  
uiszczenie odpowiedniej opłaty: 
Turnus I- 140 zł 
Turnus 2- 120 zł 
 
 

 


