REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2019
Regulamin półkolonii zimowej organizowanej
uBIBLIJNIEni.pl Gościkowo 3 66-200 Świebodzin

przez

Katolickie

Stowarzyszenie

ORGANIZACJA PÓŁKOLONII
1. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 7-12 lat.
2. Ilość miejsc: 25
3. Miejsce prowadzenia zajęć: Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa
ul. Sikorskiego 23 67-200 Głogów
4. Termin: 04.02.-08.02.2019r., od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16
5. Organizatorem Wypoczynku jest Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl
6. Odpłatność uczestników: zaliczka płatna na konto + reszta płatna w terminie określonym w
karcie zgłoszenia
7. Karta półkolonijna – dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka na półkolonie, jest on
obowiązkowy i tylko na jego podstawie dziecko może uczestniczyć w półkolonii.
8. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego
harmonogramu.
9. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców w godz. 8.00 -16.00
10. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć
dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w
zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
11. Zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie
półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników – a dokonanych przez
innych uczestników – odpowiedzialność rodziców.
13. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów
wartościowych (telefony, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego
typu przedmioty.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie
może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora.
15. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW oraz opiekunom NW i OC zgodnie
z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
16. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów
o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
17. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii:
- szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.
18. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione śniadanie oraz obiad,
19. Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez
uczestników.
20. Organizator zapewnia gry planszowe, akcesoria sportowe oraz materiały plastyczne
niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
KADRA

21. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest
czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.
22. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z dnia 21.01.1997r z późniejszymi zmianami.
RODZICE
- nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii
- są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem
zajęć.
- są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca wypoczynku i z powrotem.
- w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą
odbierać dziecko z półkolonii i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.
- w przypadku samodzielnego przychodzenia na zajęcia i powrotu z zajęć do domu rodzice są
zobowiązani napisać stosowne oświadczenie i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.
UCZESTNICY
23. Uczestnicy mają obowiązek:
- wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia
- Przestrzegać regulaminu i aktualnie obowiązujących przepisów prawa
- Dbać o czystość i porządek
- Przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie
dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę.
- Zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku
samodzielnego powrotu do domu)
- mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie
- dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.
24. Każdego dnia uczestnik powinien mieć nakrycie głowy, szalik, rękawiczki, a także strój
na zmianę (spodnie, koszulka, skarpety), a w przypadku wyjazdu na basen: ręcznik oraz strój i
klapki.
25. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów,
wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
26. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i
niewykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje
następujące konsekwencje:
- Upomnienie przez wychowawcę
- Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych
- Powiadomienie rodziców i szkoły o zachowaniu
- Wykluczenie z półkolonii.
27. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw,
stosowania przemocy.
28. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego
Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
29. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, opiekunów, kierownika półkolonii oraz

rodziców/opiekunów prawnych w trakcie trwania półkolonii.
30. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu i akceptuję jego
warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka oraz, w razie takiej
potrzeby, wyjaśnienia mu jego postanowień.
31. Informuję, że: administratorem danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie
Ubiblijnieni z siedzibą w Gościkowie – Paradyżu zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe
przetwarzane będą w celu zapisu dziecka na półkolonię i nie będą udostępniane innym
odbiorcom.

............................ ....................................................................
data podpis rodziców lub prawnych opiekunów

