
„Lato 2017 w Gminie Bestwina” 

Regulamin półkolonii 

   Zapisy na półkolonię odbywają się od 15 maja i trwają do 19 maja 2017 roku. Zapisu można 

dokonać poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Uczestnika oraz uzupełnienie i podpisanie 

przez Rodzica/Opiekuna Karty Uczestnika półkolonii. 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bestwina 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00. do 16.00. 

3. Organizatorzy półkolonii zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie ze względu 

na warunki atmosferyczne. 

4. Organizatorzy półkolonii nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii. 

5. Organizatorzy nie zalecają, aby uczestnicy półkolonii przynosili ze sobą wartościowe przedmioty 

urządzenia (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki, itp.) i nie biorą odpowiedzialności za tego 

typu przedmioty. 

6. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek (obiad). Do drugiego śniadania, 

które uczestnicy przynoszą ze sobą z domu, otrzymają ciepły napój (herbata). 

8. Złe samopoczucie, choroby i inne niedyspozycje uczestnicy powinni niezwłocznie zgłaszać swoim 

opiekunom. 

9. Rodzice: 

a) są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie  ramowym z planem   

zajęć, z którym zostaną zapoznani, 

b) są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca, w którym 

odbywają się półkolonie i z powrotem. 

c) w razie konieczności są zobowiązani napisać odrębne upoważnienie dla osób odbierających 

dziecko z półkolonii i dołączyć je do Karty Uczestnika półkolonii, 

d) w przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka na miejsce zajęć, Rodzice są zobowiązani 

napisać stosowne oświadczenie i załączyć je do Karty Uczestnika. 

10. Uczestnicy: 

a) Uczestnicy mają prawo do: 

- spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, 

- uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii, 

- otrzymania pochwały, nagrody w sytuacji gdy swoim zachowaniem i postępowaniem stanowią wzór 

dla innych, 

- własnego wkładu w realizację zajęć półkolonii i dzielenia się ciekawymi pomysłami z innymi 

uczestnikami, 

b) Uczestnicy mają obowiązek: 



-  wykonywać polecenia opiekunów, 

-  przestrzegać regulaminu półkolonii, z którym zostali zapoznani, 

-  dbać o czystość i porządek, 

- przestrzegać zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i 

zdrowia innych, niezwłocznie informować o tym fakcie wychowawcę, 

- zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego  

powrotu do domu), 

- odnosić się z szacunkiem do wychowawców, pracowników obsługi i innych uczestników półkolonii, 

- dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach, 

c) Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

d) Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja oraz nieprzestrzeganie regulaminu 

spowoduje następujące konsekwencje: 

- upomnienie przez wychowawcę, 

- zakaz udziału w niektórych zajęciach przewidzianych w programie półkolonii, 

- powiadomienie rodziców i szkoły o niewłaściwym zachowaniu, 

- wykluczenie z udziału półkolonii. 

11. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 

Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

12. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest 

jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii letniej. 

13. Rodzic deklaruje, że wpłatę za udział dziecka w półkolonii (niezależnie od turnusu) wniesie w 

wyznaczonym przez Organizatora terminie, który zostanie ustalony po dokonaniu wstępnej 

weryfikacji Kart Uczestnika półkolonii. 


