Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Pierwsza Trzcianecka Drużyna Harcerek Puszcza im. Danuty Siedzikówny „Inki”
1Trzcianecka Drużyna Harcerzy Wilki
Regulamin półkolonii “Do odważnych świat
należy” – Trzcianka 2020
1. Organizator i uczestnictwo
1.1. Organizator: Pierwsza Trzcianecka Drużyna Harcerek Puszcza im. Danuty
Siedzikówny „Inki”
1.2. Komendantka półkolonii: phm Ewa Zakrzewska HR
1.3. Uczestnikami półkolonii mogą zostać dzieci, które ukończyły 11 rok życia i których rodzice akceptują
harcerską metodę wychowania.
1.4. Regulamin obowiązuje w godzinach trwania zajęć półkolonijnych.
2. Porządek
2.1. Każdego dnia, o 9:00 tj. przed rozpoczęciem zajęć, sporządzana będzie lista uczestników, przy czym
dopiero fakt obecności na liście pociąga za sobą przejecie odpowiedzialności za dziecko.
2.2. Rodzice/prawny opiekun są zobowiązani do poinformowania komendanta/wychowawcy o absencji min. na
dzień przed ich rozpoczęciem
2.3. Uczestnicy półkolonii, którzy nie jadą na wycieczkę rowerową zostają w domu pod opieką
rodziców/prawnych opiekunów a organizator tego dnia nie ponosi za nich odpowiedzialności
2.4. Podczas trwania półkolonii uczestnik jest zobowiązany do posłuszeństwa wobec swojego drużynowego
(wychowawcy), instruktorów kadry oraz osób prowadzących zajęcia.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo w drodze z domu do wyznaczonego przez
organizatora miejsca zbiórki oraz z miejsca zbiórki do domu
2.6. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się z miejsca prowadzenia zajęć bez pozwolenia drużynowego
lub komendantki półkolonii.
2.7. Uczestnikowi półkolonii zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
2.8. Podczas trwania zajęć zabrania się używania telefonów komórkowych.
2.9. Uczestnik półkolonii zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu wraz z zaleceniami
wynikającymi z pandemii covid-2019.
3. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu rodzic uczestnika zobowiązuje się do
niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć
3.1. Niezastosowanie się do zakazów ujętych w pkt 2. stanowi podstawę do całkowitego wykluczenia
uczestnika z półkolonii.
3.2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego do ZHR-Trzcianka, państwowego lub
prywatnego rodzic zobowiązuje się do naprawy bądź kupna zniszczonej rzeczy.
3.3. Podczas zajęć uczestnicy i kadra zobowiązani są do posiadania przy sobie maseczki ochronnej

2 maseczki wielokrotnego użytku, zapewnia organizator, w razie ich zgubienia rodzic musi uzupełnić
brak we własnym zakresie
2.11 Organizator zapewnia wodę i jedną kanapkę + batonik/dzień/os, każdy uczestnik zostanie
zaopatrzony w butelkę wielokrotnego użytku, do napełniania wody. W przypadku jej zagubienia
rodzic zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w bidon we własnym zakresie
Oświadczam, że zapoznałam się ze wszystkimi dokumentami z pakietu dla uczestników nie
będącymi członkami ZHR zamieszczonymi na stronie http://www.zhr-trzcianka.pl/ oraz akceptuję
regulamin

Data i podpis uczestnika
……………………

Data i podpis obojga rodziców/ opiekunów
…………………

