
REGULAMIN  PÓŁKOLONII 
Turnus 27.06 – 01.07.2022r. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9a, 63-800 Gostyń 

 

1. Podczas półkolonii zajęcia będą się odbywać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.30. 

W tych godzinach Organizator zapewnia opiekę nad dziećmi. 

2. W wypoczynku weźmie udział 45  dzieci  (tj. 3 grupy).  

3. Przyjęcia dzieci odbywają się na podstawie „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku” wypełnionej przez 

rodziców/prawnych opiekunów oraz dokonanej terminowo wpłaty.  

4. Zajęcia będą przeprowadzone według planu zajęć.  Plan zajęć może ulec modyfikacji, np. z uwagi na pogodę. 

5. Organizator zapewnia dzieciom fachową opiekę wychowawczą, atrakcyjną ofertę zajęć sportowo-

rekreacyjnych. 

6. Organizator zapewnia uczestnikom półkolonii drugie śniadanie i 1 ciepły posiłek dziennie. 

7. Rodzice są odpowiedzialni za punktualne przyprowadzenie i odebranie dziecka z półkolonii. Zgoda na 

samodzielny powrót dziecka do domu musi być potwierdzona podpisem rodzica (opiekuna)  na załączonym 

oświadczeniu. 

8. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

 spokojnego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu, 

 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, 

 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu. 

9. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, 

 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

 brać udział w realizacji programu półkolonii, 

 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

 szanować mienie i pomoce dydaktyczne, 

 przestrzegać zasad poruszania się w ruchu drogowym i pieszym, 

 być zaopatrzonym w wodę pitną na cały dzień, strój odpowiedni do rodzaju zajęć przewidzianych na 

dany dzień oraz obuwie sportowe na zmianę, 

 przestrzegać zasad reżimu sanitarnego i regulaminów obiektów , na których będą się odbywać zajęcia 

sportowe. 

10. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności 

wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. 

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy 

należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników półkolonii. 

12. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 

muzyki, gier elektronicznych itp., niepotrzebnych do udziału w zajęciach. Telefony komórkowe będą  

przechowywane na czas zajęć w szafce depozytowej. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

14. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 

 

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


