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Organizator: Pomorskie Towarzrystwo D'fllzyczne zobowiązuje się do:

a. zapewnienia opieki dzieciom będącym uczesbrikami kolonii
b. realizacji programu kolonii zgodnie z przedstawioną ofertą
c. zapewnienia ż5nrienia otaz zalrwaterowanią uczestlrików kolonii

Uczestrik kolonii ma prawo:
a. do udziafu we wsrystkich zajęciach programow5rch,
b. wyrażać publicznie swoje poslądy otłzzwracać się ze wsrystkimi

problemami do wychowawcy
c. do radosnego wypocrynku orazpochwał i wyróźnrieńze strony

rv5,rchowawców

Uczeslrnik kolonii zobowiązany jest:
a. przestrzegaćregulaminu kolonii i ośrodka oraz stosowaó się do

poleceń wychowawców
b. uczestrricryć we wsrystkich zajęciach programowych o ile nie został

zwolniony z tych zajęópvzezw5rchowawcę lub lekarza
purrlrtualnie stawiać sĘ na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć
dbać o crystośó i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu
mieó szacrrnek do kolegów, w;rchowawców i innych osób
przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąlieli i
ruchu drogowego

g. informować kadrę kolonii o każdej chorobie lub zĘm samopoczuciu
h. uczestnik (lub jego rodńce/opiekunowie) ponosi odpowiedzialnośó

finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas kolonii

Organizator nie ponosi odpowiedzialnoś ei zalaadzież e i zniszczenie
cennych i wartościowych rlz,eczy nie oddanych do depozytu

Na koloniach obowiązujebezw,zĄędny zalraz: zakupu, posiadania i picia
alkoholu, palenia §rtoniu oraz zażywańa środków odurzaj ących.

Uczesbrikowi kolonii nie wolno samowolnie oddalać się od grupy arlaz
poila,teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.

W prrypadku poważrrego naruszenia reguł kolonii uczeslrrik ntoże zostać
skreśIony z lisĘ uczeslrrików, a po wcześniejsąrm zawiadomieniu
rodziców wydalony z kolonii na koszt własny rodńców/opiekunów. W
takim wypadku Osoba odpowiedzialna za uczestrrika powinna odebrać
dzieeko w ciągu 48 godzin. Relegowanie może nasĘpić na podstawie
wspólnej decyąii kadry pedagogicanej kolonii. .W 

§rm prrypadku nie ma
ź.adnych zwrotów związanych z niew5rkorrystaniem prlzez dziecko
opłaconych ś,viadczeń.

Ępłacenie zaliczki bądź całości lcwoĘ świadcry o akceptacji programu
k9lonii. \M prrypadku rerygnacji z kolonii organizator zastrzega sobie
prawo zatrzytnamia przyjętej lauoty.
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