
 

REGULAMIN   

Półkolonie nazaretańskie  19 - 23 sierpnia 2019 r 

Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej  
 

Uczestnik: 

 Godnie reprezentuje poprzez właściwe zachowanie Szkołę Podstawową 

 nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej. 

 Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach organizowanych w czasie półkolonii. 

 Dba o dobrą atmosferę. Z szacunkiem odnosi się do innych dzieci i opiekunów. Używa   

             zwrotów grzecznościowych.   

 Słucha i stosuje się do poleceń kierownika, opiekunów, regulaminu i planu dnia. 

 Nie oddala się samowolnie poza teren miejsca pobytu bez zgody kierownika, opiekuna 

wycieczki, który odpowiada za bezpieczeństwo grupy.  

 Odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych mu zadań i obowiązków. 

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas podróży komunikacją zbiorową i autokarem /do 

autokaru podchodzimy całą grupą, wchodzimy pojedynczo i zajmujemy wyznaczone miejsca,  

w czasie jazdy autokarem należy pozostawać na swoich miejscach, nie otwieramy i nie 

wychylamy się przez okna, nie spożywamy posiłków/. 

 Ubiera się stosownie do warunków pogodowych i planowanych na dany dzień zajęć. 

 Natychmiast informuje opiekunów o wszelkich dolegliwościach i sytuacjach mających wpływ 

na bezpieczeństwo uczestników półkolonii, 

 Szanuje wyposażenie szkoły; dba o porządek w miejscach w których przebywa. 

 Pilnuje swoich rzeczy; ponosi odpowiedzialność za zabrane za zgodą rodziców wartościowe 

przedmioty. 

 Korzysta z toalety tylko w wyznaczonym przez opiekuna miejscu,  

 Stosuje się do sygnalizacji świetlnej na ulicach/trasach wycieczki i przechodzi przez ulicę 

tylko w oznaczonych miejscach.  

 Posiada w czasie wycieczek aktualną legitymację szkolną.  

 W przypadku zagubienia się - oczekuje w tym miejscu, w którym spostrzegł, że odłączył się 

od grupy (jeśli to możliwe podejmuje próby skontaktowania się telefonicznie z jakimś 

uczestnikiem wycieczki bądź opiekunem) lub zgłasza się do policji, straży miejskiej, TOPR-u, 

GOPR-u i poprosi o pomoc. 

 

2. Za wszelkie szkody materialne spowodowane z winy uczestnika w czasie półkolonii 

odpowiedzialność ponosi uczestnik i/lub jego opiekun prawny.  

 

3. Wycieczka w czasie półkolonii może zostać przerwana bez względu na poniesione przez 

uczestników koszty w przypadku:  

 w razie powszechnej niesubordynacji uczestników,  

  w przypadku odmowy odebrania uczestnika, który naruszył w wyraźny sposób punkty 

regulaminu, przez jego rodziców bądź opiekunów prawnych,  

 zewnętrznych warunków uniemożliwiających dalsze prowadzenie wycieczki i/lub 

zagrażających bezpieczeństwu grupy.  

 

4. Uczeń może być odebrany po zakończeniu wycieczki w innym miejscu niż wyznaczył kierownik 

tylko na pisemną prośbę jego rodziców.   

 

5.Z regulaminem zapoznaje się uczestnik półkolonii i jego rodzice/opiekunowie prawni. 

 Potwierdzają to swoim podpisem pod regulaminem.  

 

 

 

data………………………………. 

 

 

 

…………………………………                                                     …………………………… 

Podpis uczestnika                                                                                czytelny podpis rodziców 

 


