REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GDAŃSKU
AKCJA ZIMA 2018

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półkolonii.
2. Udział w półkoloniach zimowych (po rekrutacji!) jest możliwy jedynie poprzez wypełnienie
Karty Uczestnictwa Dziecka w Półkoloniach (podanie aktualnych danych dot. uczestnika
półkolonii: imię, nazwisko dziecka, adres zamieszkania, telefon do rodziców/opiekunów,
numer pesel dziecka, to czy jest ubezpieczone, gdzie, od i do kiedy (termin ubezpieczenia
musi objąć okres trwania półkolonii), karta musi zawierać aktualne informacje o stanie
zdrowia dziecka, jego dolegliwościach, uczuleniach, chorobach, problemach zdrowotnych –
dane wypełnia rodzic/opiekun prawny, rodzic/opiekun prawny wpisuje do karty osobiste dane
osób upoważnionych do odbioru dziecka po zakończeniu zajęć (imię, nazwisko, numer
seryjny dowodu tożsamości, telefon).
3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod stałą opieką wychowawców wypoczynku w godzinach
8 – 16. Wszystkie zajęcia programowe odbywają się w tych godzinach.
4. Rodzice /opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę do placówki i z powrotem.
5. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zgłosić odbiór dziecka u wychowawcy lub
kierownika półkolonii.
6. Istnieje możliwość odbioru dziecka przed zakończeniem zajęć lub przyprowadzenia później
na zajęcia, jednak fakt ten należy ustalić z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii
osobiście, dzień wcześniej.
7. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może odebrać inna osoba upoważniona przez
rodzica/opiekuna, (nie wpisana wcześniej do Karty Uczestnictwa, legitymująca się dowodem
tożsamości oraz pisemnym upoważnieniem od rodzica/opiekuna. O takim fakcie
każdorazowo rodzic/opiekun obowiązany jest powiadomić pisemnie wychowawcę lub
kierownika półkolonii.
8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzic/opiekun jest zobowiązany
wpisać tą informację do Karty Uczestnictwa...lub przedłożyć stosowne oświadczenie pisemne
upoważniające do samodzielnego powrotu dziecka
9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

spokojnego wypoczynku, relaksu, zabawy,

aktywnego uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach,

korzystania ze wszystkich urządzeń, sprzętów sportowych, artykułów plastycznych niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
10. Uczestnicy półkolonii zimowych mają obowiązek:

podporządkowywania się poleceniom wychowawców, kierownika półkolonii,

przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

brania czynnego udziału w zajęciach,

posiadania odpowiedniego ubioru w stosunku do pogody i miejsca wyjścia, posiadania
własnego prowiantu.


postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami kultury osobistej, etyki, stosować się do
obowiązującego Regulaminu Półkolonii,

przestrzegania higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie półkolonijnej,

szanowania rzeczy własnych i cudzych.

natychmiastowego powiadomienia wychowawców lub kierownika o zaistniałych
problemach, wypadkach, złym samopoczuciu, chorobie, potrzebie pomocy.
11. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność ponoszą jego
rodzice/opiekunowie,
12. Samowolne oddalenie się dziecka od wychowawców/kierownika półkolonii, niereagowanie
i nie-wykonywanie poleceń wychowawców wypoczynku/kierownika półkolonii, jak również
nie przestrzeganie Regulaminu Półkolonii będzie karane wykluczeniem uczestnika z udziału
w półkoloniach, w konsekwencji czego, opłata uiszczona wcześniej nie będzie zwracana.
13. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka z zajęć i
punktualnego przyprowadzania ( wypuszczenia z domu) na zajęcia wg harmonogramu zajęć.
Uczestnicy półkolonii, którzy nie stawią się na odpowiednią godzinę spotkania nie
zostaną objęci opieką z naszej strony, pozostają pod opieką swoich
rodziców/opiekunów prawnych.
14. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia uczestników w prowiant w czasie trwania
półkolonii, uczestnicy mogą korzystać jedynie z napojów zakupionych w postaci wody,
herbatki, soku.
15. Wszystkie dzieci będące uczestnikami półkolonii zimowych objęte są opieką medyczną
przez najbliższą placówkę opieki zdrowotnej - Przychodnia Morena, ul. Jaśkowa Dolina 105.
16. W styczniu 2018 roku będą zbierane pieniądze od rodziców/opiekunów - pieniądze te
przeznaczone są na artykuły higieniczne, apteczkę, wodę, soki, jednorazowe talerzyki
i kubki oraz pozostałe opłaty związane z realizacją programu. Kosztorys opłat półkolonijnych
zostanie wręczony rodzicom/opiekunom prawnym przed rozpoczęciem ferii zimowych.
17. Wychowawcy półkolonii, kierownik nie odpowiadają za rzeczy wartościowe zagubione,
pozostawione lub przyniesione przez uczestników półkolonii.
18. Organizatorzy półkolonii zimowych zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie
półkolonii, podyktowanych szczególnymi okolicznościami, na które nie mają wpływu, np.
zmianą pogody.
19. Podpis rodzica/opiekuna prawnego pod powyższym Regulaminem oznacza pełną akceptację
jego warunków.

Oświadczam, że podałem(łam) informacje prawdziwe w Karcie Uczestnictwa i zapoznałem(łam) się z
Regulaminem Półkolonii Zimowych 2018.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:

