REGULAMIN PÓŁKOLONII STAJNIA NARA
1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawcy od godz. 8:00 do
godz.16:00.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązany do wcześniejszego
poinformowania kierownika półkolonii lub wychowawcy o późniejszym
przyjściu dziecka na zajęcia. Jest to związane z wcześniejszym planowaniem
jazd konnych.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę
dziecka do placówki i z powrotem.
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub
opiekunowie prawni są zobowiązani napisać oświadczenie.
5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
• spokojnego wypoczynku
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach
organizowanych
• podczas turnusu
• korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji
programu
• półkolonii
• wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu
5. Uczestnicy mają obowiązek:
•
•
•
•
•
•
•
•

bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawcy/instruktora
przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
brać udział w realizacji programu półkolonii
zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
szanować mienie, pomoce dydaktyczne
kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
przestrzegać zasad poruszania się po terenie stajni
uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do
zabaw plenerowych oraz jazdy konnej.

6. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka
bez wiedzy i zgody wychowawcy lub instruktora.
7. Podczas wszystkich zajęć przy koniach / na koniu obowiązuje kask jeździecki.
8. Podczas zajęć jeździeckich uczestnik ma obowiązek zachowywać się zgodnie z
poleceniami wychowawcy / instruktora, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
zajęć.
9. Instruktor ocenia umiejętności jeździeckie uczestnika i na tej podstawie dobiera dla
niego odpowiedniego konia oraz rodzaj zajęć.

10. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz samowolnego podchodzenia i
dokarmiania jakichkolwiek zwierząt bez zgody wychowawcy / instruktora.
11. Do wszystkich zwierząt podchodzi się łagodnie i z szacunkiem. Osoby
wykazujące brutalne / agresywne zachowania wobec zwierząt nie będą uczestniczyły
w zajęciach polegających na kontakcie ze zwierzętami.
12. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz używania źródeł ognia, a także stawania i
siadania na przedmiotach do tego nie przeznaczonych (ogrodzenia, balustrady).

