REGULAMIN PÓŁKOLONII

ZASADY UCZESTNICTWA DZIECKA W PÓŁKOLONII
PT. „WAKACJE BLISKO DOMU V”

Wychowawcy na półkolonii dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do
wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób
przyjemny i pożyteczny.
I REALIZACJA PROGRAMU
1. Organizatorem półkolonii pt. „Wakacje blisko domu V” jest Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w
Okole. Zajęcia odbędą się w terminie od 16 lipca – do 27 lipca 2018 r.
2. Półkolonia jest nieodpłatna dla uczestników zakwalifikowanych według kryteriów Komisji
Kwalifikacyjnej.
3. Kadra wychowawcza realizuje program półkolonii zgodnie z założeniami dydaktyczno-sportowymi i
wychowawczymi.
4. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu.
5. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 14 lat – uczniowie szkół podstawowych z
terenu Gminy Bałtów.
6. Uczestnicy półkolonii przebywają w placówce wypoczynku pod opieką wychowawców w czasie
kolejnych 10 dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 (za wyjątkiem dnia, w którym
organizowany jest wyjazd poza miejsce wypoczynku).
7. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie w postaci ciepłego posiłku, II śniadanie zapewniają
dzieciom rodzice.
8. Dzieci dowożone są gimbusem na miejsce wypoczynku, do szkoły podstawowej w Okole, pod opieką
wychowawców. Powrót dzieci do domu odbywa się w ten sam sposób.
9.

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej.

10. Za szkody wyrządzone przez dziecko w czasie trwania półkolonii, materialnie odpowiedzialni są rodzice
lub opiekunowie prawni dziecka.
II ZAWARCIE UMOWY – ZOBOWIĄZANIA DO CODZIENNEGO UCZESTNICTWA DZIECKA W PÓŁKOLONII
1. Przed podpisaniem umowy – zobowiązania o udziale w półkolonii rodzic uczestnika powinien zapoznać
się z niniejszymi warunkami uczestnictwa (regulaminem) stanowiącymi integralną część umowy –
zobowiązania.
2. Zawarcie umowy – zobowiązania następuje z chwilą podpisania druku umowy przez rodzica
zgłaszającego udział w półkolonii swojego dziecka.
3. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest, poza zawarciem umowy – zobowiązania, dostarczenie
Organizatorowi wypełnionej „Karty kwalifikacyjnej uczestnika” do 15 czerwca 2018r.
4. Rezygnacja z uczestnictwa w półkolonii możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę
jej zgłoszenia u Organizatora.

III PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:
1. Uczestnik ma prawo do:
a) bezpiecznego i spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas
półkolonii,
c) korzystania ze wszystkich atrakcji i wskazanych przez wychowawcę urządzeń oraz sprzętu
znajdujących się w miejscu wypoczynku,
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie półkolonii,
2. Uczestnik ma obowiązek:
a) przestrzegać regulaminu, zasad uczestnictwa na półkolonii, oraz wszelkich regulaminów w miejscu
pobytu,
b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż,
c) słuchać i wykonywać wszystkie polecenia wychowawcy,
d) odnosić się z szacunkiem do wychowawców i wszystkich uczestników półkolonii,
e) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
f) szanować mienie i pomoce dydaktyczne.
IV OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORA:
1. Organizator zapewnia Uczestnikowi przebieg i organizację wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem
MEN z 30 marca 2016 roku w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania; na podstawie art. 92t
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r., poz.
35,64 i 195).
2. Organizator powołuje Komisję, która kwalifikuje Uczestnika do udziału w półkolonii. Pierwszeństwo
mają dzieci:
- będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczowychowawczych, a także rodzin zastępczych,
- z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,
- z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo,
- z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w
środowisku ekologicznie zagrożonym.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zniszczone przez Uczestnika półkolonii.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do
uczestników w razie nagannego ich zachowania (zwrócenie uwagi, ustne upomnienie, przekazanie
uwag rodzicom, odesłanie uczestnika z półkolonii na koszt rodzica, skreślenie z listy uczestników).
5.

Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Odwołanie półkolonii może nastąpić, także z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

