
       REGULAMIN  WYPOCZYNKU – PÓŁKOLONII  LATO 2019 

Kierownik  i Wychowawcy podczas trwania półkolonii  dokładają wszelkich starań,  
by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im 
aktywne  uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz 

zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.  

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników. 

2. Rodzice chcący zapisać dziecko na półkolonie wypełniają kartę 

kwalifikacyjną. 

3. W karcie kwalifikacyjnej rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować 

o stanie zdrowia, szczególnych potrzebach i  zaburzeniach dziecka. 

4. Turnus półkolonii trwa dwa tygodnie, bez sobót i niedziel. 

5. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 15 lat. 

6. Uczestnicy półkolonii przebywają pod  opieką wychowawców od 

godz. 9.00 do godz. 15.00. 

7. Rodzice są zobowiązani do systematycznego i punktualnego 

przyprowadzania oraz odbierania dzieci. 

8. Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę 

dziecka do placówki i z powrotem. 

9. Rodzice i opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia wychowawcy 

grupy nieobecności dziecka, najpóźniej w dniu nieobecności, do 

godz. 9.30. 

10. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub 

ewentualnego przyprowadzenia później. Fakt ten należy ustalić  z 

wychowawcą osobiście lub telefonicznie. 

11. Dziecko może odebrać osoba upoważniona  przez rodzica, o 

tym fakcie rodzic lub opiekun informuje wychowawcę. 

12. Rezygnację z półkolonii należy zgłosić osobiście, nanieść 

adnotację na kartę kwalifikacyjną. 

13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu 

(dotyczy dziecka powyżej 9 lat), rodzice są zobowiązani złożyć 

stosowne oświadczenie. 

14. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

 spokojnego i bezpiecznego wypoczynku; 

 uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych; 

wycieczkach i imprezach  organizowanych podczas turnusu; 

 korzystania z urządzeń i przyborów; 

 uzyskania niezbędnej pomocy wychowawcy  i kierownika 

półkolonii. 

15. Uczestnicy mają obowiązek: 

 podporządkowania się poleceniom wychowawców, 

przewodników wycieczki, ratowników na basenie; 



 przestrzegania ramowego harmonogramu dnia; 

 brania czynnego udziału w proponowanych zajęciach; 

 posiadania obuwia na zmianę oraz stroju kąpielowego; 

 postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami; 

 przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą 

atmosferę w grupie; 

 szanowania rzeczy własnych i kolegów oraz mienia placówki; 

 przestrzegania zasad bhp i p.poż.; 

 natychmiastowego powiadamiania wychowawcy o zaistniałych 

problemach i wypadkach. 

16. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko  odpowiedzialni 

są rodzice. 

17. Samowolne oddalenie się dziecka od opiekuna grupy, 

niewykonywanie poleceń wychowawców,  jak również 

nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą  

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii. 

18. Organizator zapewnia: 

 ubezpieczenie uczestników półkolonii od następstw 

nieszczęśliwych wypadków; 

 dwa posiłki, w tym jeden ciepły; 

 napoje bez ograniczeń; 

 wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną; 

 realizację zajęć zgodnie z programem półkolonii; 

 materiały, pomoce  i przybory do zajęć; 

 natychmiastowe powiadomienie rodziców lub opiekunów o 

zaistniałych wypadkach, urazach, problemach 

wychowawczych.  

19.  Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do niewielkich 

zmian w programie,  podyktowanych szczególnymi względami, na 

które nie ma bezpośredniego wpływu. 

20. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe przyniesione 

na zajęcia przez uczestnika. 

21. Jeżeli rodzic zadecyduje, że dziecko będzie zabierało ze sobą 

aparat komórkowy, pieniądze lub inne niezbędne wartościowe 

przedmioty, istnieje możliwość przekazania ich podczas zajęć na 

przechowanie do wychowawcy grupy. 

22. Rodzice i opiekunowie wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć 

pamiątkowych podczas zajęć  i wycieczek oraz zamieszczanie ich na 

stronie internetowej placówki oraz portalu miejskim.   

         

 


