REGULAMIN
półkolonii dla dzieci „XIII Wioska Indiańska 2019” w Zaborzu
Regulamin Wioski Indiańskiej obowiązuje:
 wszystkich uczestników półkolonii,
 wolontariuszy, kadrę pedagogiczną, w tym instruktorów, wychowawców oraz kierowników,
 osoby wykonujące pracę-zlecenie na terenie trwania półkolonii (np. dostawców prowiantu)
 rodziców i opiekunów, przebywających na terenie trwania półkolonii.
§ 1 Organizacja
1.
Organizatorami półkolonii jest Kościół Ewangelicko - Metodystyczny w Kielcach, (z siedzibą przy ul.
Małopolska 6) przy współpracy z United Methodist Church O’Fallon Illinois ze Stanów Zjednoczonych,
Ośrodek Nauczania Języka Angielskiego “Metodyści”, Miasto i Gmina Morawica, Stowarzyszenie
Ekorozwoju Lisowa i Zaborza oraz Karczówka Klasztor . Półkolonia trwa w okresie od 1 lipca do 6 lipca
2019 r. Półkolonia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 20.00, oraz w sobotę w
godzinach 10.00 – 14.00.
2.
Półkolonia odbywa się na działce nr 186 przy ul. ks. Janusza Daszuty w Zaborzu.
3.
Zapisy na półkolonię odbywają się od 1 czerwca 2019 on-line, i obejmują również dostarczenie do
Organizatora wypełnionej karty uczestnika wypoczynku. O przyjęciu na listę Uczestników decyduje kolejność
zgłoszeń.
4.
Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 4 – 13 lat.
5.
Jedna grupa, zwana dalej Plemię, może składać się maksymalnie z 28 uczestników. Plemię Młodych Wilków z
35.
6.
Odbioru Uczestników po zakończonym dniu mogą dokonywać tylko rodzice lub prawni opiekunowie oraz
osoby przez nich wskazane na podstawie pisemnego upoważnienia oraz dokumentu tożsamości do wglądu.
Uczestnicy, którzy dostarczą do Organizatora upoważnienie o samodzielnym powrocie są zwolnieni z odbioru
przez rodzica/prawnego opiekuna.
7.
Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem opiekunów i/lub instruktorów danego warsztatu według
ustalonego wcześniej harmonogramu dnia.
8.
Organizatorzy oraz kadra pedagogiczna zobowiązują się do :
 zapewnienia uczestnikom półkolonii jak najlepszych warunków do aktywnego, bezpiecznego wypoczynku,
 zapewnienia uczestnikom i wolontariuszom jednego posiłku w postaci suchego prowiantu oraz
nieograniczonego dostępu do wody pitnej, zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych, higienicznych
oraz opieki medycznej
9.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione oraz skradzione podczas trwania półkolonii, a także za
zniszczenia mienia wynikające z nieodpowiedniego korzystania przez uczestników lub wolontariuszy.
10.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie półkolonii wynikające z warunków
atmosferycznych lub niepożądanego działania osób trzecich.
11.
Organizator decyduje o przyjęciu wolontariusza do pracy na Wiosce Indiańskiej na podstawie jego
zgłoszenia, oraz przydziela mu odpowiednią funkcję zgodnie z doświadczeniem i preferencjami jakie posiada.
12.
Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów
Uczestnika lub niepełnoletniego opiekuna o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych
czy naruszeniach niniejszego Regulaminu.
13.
Harmonogram półkolonii sporządzany jest przez Organizatora w porozumieniu z kierownikiem półkolonii
oraz wychowawcami.
14.
Organizator zapewnia wszelkie materiały edukacyjne, kreatywne oraz sportowe niezbędne do
przeprowadzenia zajęć.
15.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.
§ 2 Kadra Pedagogiczna
Kadra pedagogiczna składa się z kierownika półkolonii, wychowawców, a także z instruktorów prowadzących
warsztaty.
2.
Kierownik oraz wychowawcy zobowiązani są posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z dnia 30 marca 2016 roku.
3.
Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku.
4.
Wychowawca ma obowiązek:
 zapoznać się z Regulaminem półkolonii, harmonogramem oraz kartami uczestnika,
 prowadzić Dziennik Zajęć,
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§ 3 Rodzice oraz prawni opiekunowie
Rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz
stosowania się do próśb, poleceń, nakazów i zakazów Organizatora.
Rodzicie lub opiekunowie prawni podczas trwania półkolonii nie powinni przebywać na terenie, na którym
prowadzone są warsztaty dla uczestników.
Organizator zobowiązuje się zapewnić miejsce do wypoczynku, podczas trwania półkolonii, w którym rodzice
lub opiekunowie prawni mogą przebywać do czasu zakończenia Wioski Indiańskiej danego dnia lub jeśli
Organizator postanowi inaczej.
Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzenia Uczestnika na teren Wioski Indiańskiej
w wyznaczonych przez Organizatora godzinach, oraz do odebrania Uczestnika po zakończonym dniu
półkolonii.
Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o uczuleniach, alergiach i
innych chorobach uczestnika. Brak takiej informacji może skutkować nieodpowiednim udzieleniem pierwszej
pomocy w nagłym wypadku.
Rodzice lub prawni opiekunowie zgadzają się na uwiecznianie i wykorzystywanie wizerunku uczestników w
celach promocyjnych Wioski Indiańskiej i innych.
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prowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem,
zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom półkolonii od momentu przyprowadzenia przez rodziców/prawnych
opiekunów w miejsce zbiórki, do momentu odebrania ich lub zakończenia zajęć w danym dniu,
sprawować opiekę nad uczestnikami i nie pozostawiać uczestników Wioski Indiańskiej bez opieki,
uzupełnić karty uczestnika oraz dostarczyć je do kierownika półkolonii po zakończeniu Wioski Indiańskiej,
szanować godność każdego uczestnika, bez względu na pochodzenie, wyznanie religijne, orientację seksualną
i inne,
stosować się do obowiązków nałożonych przez Organizatora
Instruktorzy mają obowiązek:
prowadzić zajęcia zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem,
treści przekazywane uczestnikom podczas trwania warsztatów powinny mieścić się w kanonie dobrego
wychowania i kultury osobistej,
szanować godność każdego uczestnika, bez względu na pochodzenie, wyznanie religijne, orientację seksualną
i inne,
stosować się do obowiązków nałożonych przez Organizatora oraz do niniejszego Regulaminu.

§ 4 Uczestnicy
Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do wykonywania poleceń wychowawcy, instruktorów oraz
wolontariuszy opiekującymi się nimi.
Uczestnicy półkolonii nie będą spożywać przyniesionych przez siebie posiłków oraz napojów, z wyjątkiem
sytuacji szczególnych po otrzymaniu zgody Organizatora.
Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do wzajemnego szacunku wobec innych Uczestników, kadry oraz
wolontariuszy.
Uczestnicy półkolonii mają zakaz używania słów powszechnie uważanych za wulgaryzmy, palenia
papierosów oraz spożywania napoi alkoholowych. Złamanie tego zakazu może skutkować natychmiastowym
wydaleniem z półkolonii.
Uczestnicy półkolonii podczas trwania warsztatów oraz spotkania z opiekunami w miejscu zbiórki, zwanym
dalej tipi, zobowiązują się do niekorzystania z telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych
urządzeń.
Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do odpowiedniego ubioru podczas trwania Wioski Indiańskiej.
Organizator przez odpowiedni ubiór rozumie, dostosowany do warunków atmosferycznych, a w
szczególności:
obuwie zakryte typu tenisówki/trampki,
koszulkę otrzymaną pierwszego dnia, w kolorze swojego plemienia,
identyfikator otrzymany podczas Rejestracji,
zabezpieczenie przed słońcem oraz owadami (odpowiednimi środkami kosmetycznymi).
Uczestnicy powinni informować wychowawcę/opiekuna o jakichkolwiek dolegliwościach.
Uczestnicy nie mogą sami opuszczać miejsca trwania warsztatów, oraz terenu Wioski Indiańskiej, chyba, ze
posiadają pisemne upoważnienie od rodzica/prawnego opiekuna o samodzielnym powrocie do domu.

§ 5 Wolontariusze
Wolontariusze zgadzają się na nieodpłatne świadczenie usług na rzecz Organizatora zgodnie z przydzielonym
im zakresem obowiązków podczas wszystkich dni trwania półkolonii, chyba, że zostanie inaczej ustalone z
Organizatorem.
2.
Wolontariusze, którzy w momencie rozpoczęcie Wioski Indiańskiej nie maja ukończonych 18 lat zobowiązani
są do dostarczenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w Wiosce Indiańskiej.
3.
Wolontariusze mają zakaz używania słów powszechnie uważanych za wulgaryzmy, palenia papierosów,
spożywania napoi alkoholowych czy innych substancji psychoaktywnych. Złamanie tego zakazu może
skutkować natychmiastowym wydaleniem z półkolonii.
4.
W razie zaistnienia jakiejkolwiek sytuacji zagrażającej życiu uczestników półkolonii lub innych
wolontariuszy, wolontariusze powinni udzielić pierwszej pomocy zgodnie z umiejętnościami i kwalifikacjami
jakie posiadają oraz niezwłocznie poinformować kierownika oraz kadrę medyczną.
5.
Wolontariusze zobowiązani są do traktowania dzieci z godnością i szacunkiem, bez względu na pochodzenie,
wyznanie religijne i inne.
6.
Wolontariusze mają zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej (wyzwiska, krzyki) wobec
uczestników i innych wolontariuszy.
7.
Wolontariusze powinni zachowywać czystość w miejscach warsztatów, zgromadzeń oraz w przydzielonych
im tipi lub miejscach wykonywanej pracy.
8.
Wolontariusze mają zakaz opuszczania terenu Wioski Indiańskiej bez wcześniejszej informacji Organizatora
lub kierownika półkolonii i uzyskania jego zgody.
9.
Wolontariusze zajmujący się opieką nad uczestnikami mają zakaz spożywania posiłków innych niż te,
zapewnione przez Organizatora.
10.
Wolontariusze maja zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, chyba,
że wymaga tego sytuacja lub jest to polecenie organizatora, kadry pedagogicznej lub instruktora warsztatów.
11.
Wolontariusze powinni skupić się na opiece i zapewnieniu bezpieczeństwa i dobrego wypoczynku
Uczestnikom półkolonii.
12.
Wolontariusze powinni stawić się na miejscu trwania półkolonii punktualnie w wyznaczonym przez
Organizatora czasie.
13.
Wolontariusze mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach i zwoływanych zgromadzeniach, podczas
których zobowiązani są do nieprzeszkadzania, kulturalnego zachowania, informowania o zaistniałych
problemach oraz zadawania pytań w wypadku niejasności.
14.
Wolontariusze powinni pilnować ustalonego przez Organizatora harmonogramu półkolonii.
15.
Wolontariusze powinni utrzymywać spokój i ciszę w grupie, w szczególności podczas modlitwy na
Zgromadzeniu Ogólnym.
16.
Wolontariusze powinni kierować się zasadami fair play:
 wolontariusze prowadzący warsztaty powinni przyznawać punkty według umiejętności uczestników,
 wolontariusze opiekującymi się uczestnikami w plemieniu powinni pilnować przestrzegania narzuconych
przez Organizatora zasad,
 wolontariusze powinni przekazywać zasadę fair play wszystkim uczestnikom półkolonii.
17.
Wolontariusze zgadzają się na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku w celach promocji wydarzenia.
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