
REGULAMIN 
 wakacyjnego wypoczynku dla dzieci 

 „Kolorowe Królestwo” 

KARTUSKIEGO CENTRUM KULTURY W KARTUZACH 

 
Organizator zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie Kartuskiego Centrum 
Kultury w Kartuzach ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy.  
Wypoczynek polega na organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, 
nauki języka angielskiego oraz zajęć plastyczno-manualnych. 
1. Organizacja wypoczynku:  
„Wakacyjny Wypoczynek-Kolorowe Królestwo” odbędzie od 24 do 28 czerwca 2019 r. 
Dwa nabory  wiekowe:  

− 6-12 lat (150 osób) zostanie podzielony na mniejsze grupy po 30 osób w zależności 
od wieku. Zajęcia przewidziane w godzinach  od 10:00 do 14:00.  

− 13-18 lat (50 osób) zajęcia przewidziane w godzinach  od 16:00 do 18:00 
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeń  
oraz uiszczenie opłaty w wysokości 20 złotych (dwadzieścia złotych) gotówką lub 
przelewem na konto bankowe PKO Bank Polski SA  nr 50 1020 1866 0000 1702 0061 3125 
w terminie do 07 czerwca 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
3. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem opiekunów wg harmonogramu. 
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie pobytu 
oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych 
uczestników – odpowiedzialność rodziców . 
5. Organizator nie zaleca przynosić  cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych 
(telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego 
typu przedmioty. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w sytuacjach,  gdy program 
nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora. 
Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia 
firmy ubezpieczającej. 
7. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia 
Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 
8. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców wypoczynku. 
9. Wskazane jest przynoszenie własnych napoi oraz kanapek przez uczestników. 
10. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne 
do przeprowadzenia zajęć. 
11. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć 
dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w 
zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić 
odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia. 
12. Rodzice: 

− są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z 
planem zajęć. 

− są obowiązani powiadomić w formularzu zgłoszeń o stanie zdrowia dziecka 

− są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca 
transportu na wypoczynek i z powrotem. 



− w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które 
mogą odbierać dziecko z wypoczynku i załączyć je do karty kwalifikacyjnej. 
13. Uczestnicy mają obowiązek: 

− wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia 
− przestrzegać regulaminu 
− dbać o czystość i porządek 
− przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę 
− mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie 
− dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach 
− każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież letnią, czapkę  

z daszkiem, krem chroniący przed słońcem 
− uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia 

sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 
− samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie 

wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje 
następujące konsekwencje: 
✓  Upomnienie przez wychowawcę. 
✓  Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 
✓  Powiadomienie rodziców  o zachowaniu. 
✓  Wykluczenie z wypoczynku. 

Podczas pobytu na wypoczynku obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i 
przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to 
uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach, 
14. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika wypoczynku jego 
Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

 
19.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeń  
oraz uiszczenie opłaty w wysokości 20 złotych (dwadzieścia złotych) gotówką lub przelewem 
na konto bankowe PKO Bank Polski SA  nr 50 1020 1866 0000 1702 0061 3125 w terminie do 
07 czerwca 2019r. 


