REGULAMIN KOLONII i OBOZÓW ŻYDOWSKICH
organizowanych przez JDC
w Okunince k. Włodawy
w dniach 10-22 lipca 2014
Zasady obowiązujące wszystkich uczestników kolonii/obozu (dzieci oraz kadry):
1. Uczestnik kolonii ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej
i przekonań innych uczestników kolonii.
2. Stosowanie przemocy fizycznej i słownej nie jest tolerowane podczas kolonii.
3. Każdy uczestnik kolonii ma wkład w budowanie przyjaznej, bezpiecznej i inspirującej atmosfery
wypoczynku, a także ponosi odpowiedzialność za samego siebie.
4. Na terenie kolonii/obozu, a także podczas podróży i wycieczek istnieje całkowity zakaz posiadania i
spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
5. Na kolonie nie wolno przywozić broni.
6. Każdy uczestnik ma prawo wnosić propozycje programowe oraz uwagi, dotyczące organizacji,
programu i zachowania pozostałych uczestników.
7. Uczestnik kolonii ma prawo do zapewnienia mu posiłków zgodnie z zawartą umową
i normami żywieniowymi.
8. Uczestnik ma prawo do zapewnienia mu pełnej higieny i warunków noclegu zgodnie
z umową i normami higienicznymi.
Prawa i obowiązki kadry kolonijnej:
1. Wychowawca sprawuje opiekę nad powierzoną mu grupą dzieci 24 godz./dobę
2. Wychowawca prowadzi przygotowane wcześniej i uwzględnione w programie zajęcia edukacyjne, za
których treść bierze odpowiedzialność.
3. Podczas zajęć prowadzonych przez pozostałych członków kadry, grupa powinna być pod nadzorem
jednego z wychowawców.
4. Wszyscy członkowie kadry odpowiedzialni są za zdrowie i dobro wszystkich kolonistów.
5. Jeden wychowawca na 15 dzieci poniżej 10 roku życia oraz 20 dzieci powyżej 10 roku życia ma
ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
Prawa i obowiązki kolonisty:
1. Koloniści są zobowiązani do wykonywania poleceń kadry oraz innych upoważnionych osób, będących
pracownikami kolonii.
2. Koloniści są zobowiązani do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się w trakcie trwania
kolonii.
3. Koloniści są zobowiązani do szanowania i właściwego użytkowania obiektu kolonijnego, wraz z całym
wyposażeniem,
a
także
wszelkich
sprzętów
oraz
środków
transportu.
Wszelkie szkody spowodowane przez kolonistę będą pokryte przez rodziców/opiekunów.
4. Kolonistom nie wolno posiadać ani używać wyrobów tytoniowych
5. Kolonista nie może samowolnie oddalać się z terenu obozu.
6. Kolonista ma prawo oddać pod opiekę wychowawcy drogocenne przedmioty (pieniądze,
kosztowności, sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe). W innym przypadku kadra nie odpowiada za
ewentualne straty.
7. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do przekazania pełnej informacji dotyczącej zdrowia
dziecka, a także do przekazania wszelkich leków wraz z opisem dawkowania bezpośrednio
kadrze kolonijnej.
8. Kolonista ma obowiązek uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach. W przypadku niedyspozycji
zgłasza to wychowawcy grupy.
9. Rodzice odpowiadają za zawartość bagażu, który dzieci wwożą na teren kolonii – w przypadku
przywiezienia niedozwolonych przedmiotów lub substancji kadra zastrzega sobie prawo do ich
skonfiskowania.
10. Rodzice tych kolonistów, którzy w sposób zdecydowany łamią powyższe ustalenia
są zobowiązani do odebrania dzieci osobiście z miejsca kolonii w ciągu 48 godzin
od powiadomienia o takiej decyzji przez dyrektora.
Podpis rodziców/opiekunów:
………………………………………………………………

