Regulamin kolonii organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży w Rucianem-Nidzie, ul. Kolejowa 2b, 12-220 Ruciane-Nida,
Nip: 8491518666
§1
Aby zapewnić wszystkim dzieciom zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą
zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas kolonii letnich dla
dzieci i młodzieży, które każdy z Uczestników zobowiązany jest przestrzegać.
1. Uczestnik kolonii zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach
programowych oraz przestrzegać poleceń kadry kolonijnej (kierownika, wychowawców,
instruktorów).
2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów
obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m. in.
przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania
z kąpieliska), z którymi zostają zapoznani podczas pierwszego spotkania.
3. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz
miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie
przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na kolonii.
4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00. W trakcie trwania ciszy nocnej
obowiązuje zakaz odwiedzin Uczestników w innych pokojach.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy
zagubione przez Uczestnika podczas trwania kolonii lub pozostawione przez Uczestnika po
zakończeniu kolonii w miejscu zakwaterowania oraz w środkach transportu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne
rzeczy posiadane przez Uczestników, jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie
zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez wychowawcę.
7. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania i utrzymania porządku na terenie ośrodka
kolonijnego. Rodzice są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje
dziecko i zobowiązują się je pokryć.
8 .W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Rada
Kolonii zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków
dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły.
Poważne naruszenie zasad, a w szczególności spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa
własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z kolonii bez zwrotu kosztów za

niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w
czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.
9. Organizator informuje Rodziców, że dzieci posiadające telefony komórkowe podczas
trwania kolonii będą je deponować u wychowawcy grupy w czasie trwania zajęć
programowych oraz ciszy nocnej. W przypadkach nagłej konieczności w czasie trwania ciszy
nocnej, Rodzice będą mogli mieć kontakt z dzieckiem poprzez wychowawcę grupy lub
kierownika kolonii.
10. Podczas pobytu , by nie przeszkadzać w zajęciach, rodzice będą mogli kontaktować się z
dziećmi w wyznaczonych godzinach w czasie wolnym (w godz. od 09.15 do 10,00 oraz od
19.15 do 21.00). W pozostałych godzinach będzie realizowany program i kontakt telefoniczny
z dziećmi może być utrudniony lub niemożliwy.
11. Podczas trwania turnusu kolonijnego, od momentu przyjazdu do powrotu Uczestników
kolonii obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkich używek i środków odurzających.
12. Uczestnicy powinni posiadać: paszport lub dowód osobisty (dotyczy wyjazdu na
Słowację).
Uwaga: Prosimy nie dawać dzieciom cennych urządzeń elektronicznych i najnowszych
modeli telefonów komórkowych.
W sprawie ewentualnych odwiedzin dziecka na kolonii: rodzice zobowiązani są o
wcześniejszym poinformowaniu kierownika kolonii lub wychowawcy o planowanej wizycie.
§2
Cena kolonii organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży:
1. Kolonie w górach 2018- Biały Dunajec- 1290 zł (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt
złotych) od 25 czerwca do 05 lipca 2018 r
2. Kolonie na każdą kieszeń- „Aktywnie i Twórczo na Mazurach” – 1149 zł (tysiąc sto
czterdzieści dziewięć złotych). Turnusz I: od 09 lipca do 20 lipca 2018 r., turnus II:
20 lipca- 31 lipca 2018 r., turnus III: 31 lipca- 11 sierpnia 2018 r.
Cena zawiera:
1. Kolonie w górach 2018- Biały Dunajec
- transport autokarem na trasie Ruciane-Nida- Biały Dunajec,
- autokar do dyspozycji podczas trwania turnusu,
- noclegi w pensjonacie Dom Wczasowy „Stanisława”,
- wyżywienie 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy
prowiant. Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę
powrotną.
- całodobowa opieka,
- animacje programowe,
- kadra pedagogiczną, przewodnicy,
- bilety wstępu do Energylandii,
- bilet wstępu do Tatralandii Holiday Resort,
- bilet wstępu na kolejkę linową na Gubałówkę,
- Spływ Dunajcem- na flisackiej tratwie,

- wycieczka nad Morskie Oko,
- zwiedzanie Zakopanego oraz Krupówek,
- bilety wstępu na teren Wielkiej Krokwi w Zakopanem,
- bilety wstępu do Papugarni w Zakopanem,
- wieczór Góralski z zespołem Góralskim (nauka śpiewu, tańca góralskiego, wieczór na
wesoło)
- ubezpieczenie: wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są na kwotę 80 000 złotych (NNW)
2. Kolonie na każdą kieszeń- „Aktywnie i Twórczo na Mazurach” :
- przewóz dzieci autokarem na trasie Warszawa- Ruciane-Nida, Gdańsk- Ruciane-Nida,
Ruciane-Nida -Warszawa, Ruciane- Nida – Gdańsk,
- autokar do dyspozycji podczas trwania turnusów,
- noclegi w Schronisku Młodzieżowym w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2,
- wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy
prowiant,
- całodobowa opieka,
- animacje programowe,
- kadra pedagogiczna (jeden opiekun na grupę max 15 osób), przewodnicy, instruktorzy
żeglarstwa, ratownicy,
- wynajem jachtu wraz z instruktorem,
- wynajem kajaków wraz z ratownikiem,
- wynajem rowerów,
- bilet wstępu na rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim,
- bilet wstępu do Aquaparku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach,
- bilet wstępu do Mazurskiego Edenu „Galindii” w Iznocie wraz z przewodnikiem,
- bilet wstępu do wyłuszczarni Nasion w Rucianem-Nidzie wraz z przewodnikiem,
- bilet wstępu do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie,
- ubezpieczenie: wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są na kwotę 80 000 złotych (NNW).
§3
Program kolonii Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży:
Dzień kolonijny SPDiM podzielony jest na trzy bloki zajęciowe Pierwszy blok zajęć trwa od
śniadania do obiadu, drugi od obiad do kolacji, trzeci po kolacji do około 21:30. Wycieczka
autokarowa całodniowa.
Zajęcia programowe w trakcie kolonii mogą ulec przesunięciu, ze względu na warunki
pogodowe.
1. Kolonie w górach 2018- Biały Dunajec
- Spływ Dunajcem - na flisackiej tratwie,
- Wycieczka nad Morskie Oko,
- Zwiedzanie Zakopanego, spacer po Krupówkach,
- Energylandia największy w Polsce rodzinny park rozrywki,
- Tatralandia Holiday Resort - największy całoroczny kompleks wodny na terenie Słowacji,
Czech i Polski,
- Wjazd kolejką linową na Gubałówkę,
- Papugarnia Egzotyczna Zakopane,
- Wieczór Góralski (nauka śpiewu, tańca góralskiego, wieczór na wesoło),
- wycieczki w góry,

- gry i zabawy,
- zajęcia integracyjne,
- zajęcia sportowe.
Plan dnia:
08:00
- pobudka,
09:00- 09.30.- śniadanie,
09:40- 13:55.- zajęcia programowe ,
14:00- 15:15.- obiad oraz sjesta poobiednia,
15:15- 18:55.- zajęcia programowe,
19:00- 19:20.- kolacja,
19:30- 21:15.- zajęcia programowe,
22:00- 07:00.- cisza nocna.
1. Kolonie na każdą kieszeń- „Aktywnie i Twórczo na Mazurach” :
W programie:
- spływ kajakowy,
- nauka żeglowania,
- wycieczka rowerowa,
- rejs statkiem po jeziorze,
- wycieczki autokarowe (Mikołajki Aquapark w hotelu Gołębiewskim, zwiedzanie Mazurskiego
Edenu Galindia wraz z przewodnikiem, Muzeum w Leśniczówce Pranie, Wyłuszczarnia Nasion,
Mazurski Park Krajobrazowy, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie),
- plażowanie nad Jeziorem Nidzkim,
- ogniska,
- dyskoteki,
- zajęcia na hali sportowej,
- zajęcia plastyczne, sportowe oraz integracyjne
Plan dnia:
08:00
09:0009:4014:0015:1519:0019:3022:00-

- pobudka,
09.30.- śniadanie,
13:55.- zajęcia programowe ,
15:15.- obiad oraz sjesta poobiednia,
18:55.- zajęcia programowe,
19:20.- kolacja,
21:15.- zajęcia programowe,
07:00.- cisza nocna.

