
Regulamin półkolonii letniej 2017

Niniejszy regulamin jest dokumentem normującym zasady postępowania podczas półkolonii 
letnich. Każdemu uczestnikowi półkolonii zapewniamy poszanowanie jego godności osobistej oraz 
przestrzeganie norm współżycia społecznego i tego samego od niego oczekujemy. Dla uniknięcia 
nieporozumień przedstawiamy poniżej kilka wyraźnych wskazań regulujących zasady przebywania na 
półkoloniach. 

Kadra półkolonii dokłada wszelkich starań, by stworzyć dzieciom (Uczestnikom) 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. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godz. 8.00-16.00. 
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z
placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej. 
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie. 
5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 
a) spokojnego wypoczynku, 
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu, 
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, 
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu. 
6. Uczestnicy mają obowiązek: 
a) podporządkować się poleceniom wychowawców, 
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
c) brać udział w realizacji programu półkolonii, 
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne.
f) kulturalnie zachowywać się nie tylko podczas spożywania posiłków, 
g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 
h) posiadać obuwie oraz ubranie na zmianę zasadne do danych zajęć. 
7. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub 
opiekunowie. 
8. Samowolne oddalenie się od opiekunów, nie wykonywanie poleceń wychowawców, rażące 
nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu 
należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w 
półkoloniach. 
10. Organizowany wypoczynek jest zgłaszany do kuratorium.   
11. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie, nagrywanie, kopiowanie i transmitowanie 
przez Organizatora nagrań z ich pobytu na półkoloniach. 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść. 

                  ……………………………………………… ……………………………………………
                        (miejscowość, data)                  (podpis rodzica lub opiekuna)


