
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH/ZIMOWYCH  

Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

1. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest uregulowanie opłaty w wysokości ustalonej 

przez organizatora oraz wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku przez 

rodzica (opiekuna).  

2. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka z półkolonii. 

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu musi być potwierdzona podpisem rodzica 

(opiekuna)  na załączonym oświadczeniu.  

3. Zajęcia odbywają się według harmonogramu. Dzieci przebywają pod stałą opieką 

wychowawców.  

4. Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.   

5. Skład grupy nie ulega zmianie. W grupie może przebywać do 12 uczestników.  

6. W czasie pobytu dziecka na półkolonii organizatorzy zapewniają gorący posiłek – obiad.   

7. Część zajęć odbywać się będzie   w miejscach otwartych, np. park, las, tereny zielone, 

z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

8. Każdy uczestnik ma obowiązek:  

a. zapoznania się z obowiązującymi  regulaminami; 

b. dbać o higienę osobistą: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, poruszając się po przestrzeni szkolnej  muszą być założone maseczki;  

c. okazywać wzajemną życzliwość i pomoc, szacunek wychowawcom, kolegom i innym 

osobom; 

d. aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 

e. bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom wychowawców i kierownika 

półkolonii. 

9. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu półkolonii 

bez wiedzy i zgody wychowawcy.  

10. Każdy uczestnik ma prawo:  

11. zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy  

a. do radosnego, spokojnego i bezpiecznego 

wypoczynku  

b. do pełnego korzystania z oferty przedstawionej przez organizatora wypoczynku  

c. Za wszystkie urządzenia elektroniczne (np. telefon komórkowy, MP-3, aparat 

fotograficzny itp, pieniądze oraz inne wartościowe rzeczy przyniesione przez  dzieci 

odpowiadają rodzice. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej.  

12. W razie nagannego zachowania się dziecka na półkolonii będą zastosowane następujące kary 

porządkowe: zwrócenie uwagi dziecku,  ustne przekazanie uwag o zachowaniu się dziecka  

rodzicom (opiekunom). W skrajnym przypadku nastąpi wydalenie dziecka  z półkolonii bez 

możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu. 

13. W przypadku choroby dziecka istnieje możliwość  zwrotu kosztów półkolonii jedynie wtedy, 

jeśli na miejsce dziecka chorego zapisze się inne dziecko.  



 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii  

1. Zapoznali się z wytycznymi oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków udziału 

i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.  

2. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt 

umożliwiający szybką komunikację.  

3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii,  jeśli  

u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura 

powyżej 38°C, kaszel, duszności).  

4. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi,  bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

5. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.   

W przestrzeni wspólnej  obowiązują następujące zasady:  

a. opiekun z dzieckiem/dziećmi,   

b. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,   

c. dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,   

d. przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk).  

6. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę 

przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału 

w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje  o udziale 

w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie  tej decyzji z lekarzem 

prowadzącym.  

7. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa 

i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.  

8. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.  

 

 

   
……………………………………………………………………………  
data i podpis rodziców (opiekunów prawnych)  

  


