REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2019 rok
1. ORGANIZATOR:
Organizatorem Półkolonii Letnich jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7, 66-010 Nowogród Bobrzański.
2. TERMIN WYPOCZYNKU
TURNUS I
Od 01 lipca 2019 r. do 05 lipca 2019 r.
TURNUS II
Od 08 lipca 2019 r. do 12 lipca 2019 r.
3. UCZESTNICY:
Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 lat zamieszkujące na terenie gminy
Nowogród Bobrzański, lub uczęszczające do szkół na terenie gminy Nowogród Bobrzański.
Jedno dziecko może uczestniczyć w jednym turnusie.
4. Prawni opiekunowie uczestników wypoczynku są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka
do placówki, gdzie odbywają się zajęcia w ramach półkolonii i z powrotem.
5. W przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek
przedstawienia Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę okoliczność.
6. Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez prawnych opiekunów lub osoby
wcześniej przez nich wskazane, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do domu, o
którym mowa wyżej.
7. W wyniku nie odebrania dziecka po godzinie 15.00, Organizator zobowiązany jest powiadomić
odpowiednie służby o tym zdarzeniu.
8. W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania informacji
o stanie zdrowia dziecka.
9. Organizator zapewnia wyżywienie: śniadania, obiady oraz napój do każdego posiłku. - w
sytuacji kiedy przewidziane są zajęcia poza terenem Ośrodka Kultury w Nowogrodzie
Bobrzańskim, uczestnicy półkolonii otrzymają obiad w miejscu wyjazdu.
10. Zapisy na półkolonię:
a. Zapisu dziecka na półkolonię można dokonać osobiście lub telefonicznie pod
numerem telefonu 683276557, następnie – należy wypełnić i dostarczyć karty
kwalifikacyjne do Organizatora w terminie do 25 czerwca 2019 r.
b. Liczba miejsc ograniczona i wynosi po 45 uczestników podczas każdego turnusu.
11. Opłata za półkolonię wynosi 205 zł/osoba.

12. Wpłat za udział dziecka w półkoloniach należy dokonać do 28 czerwca 2019 r. na konto BS
Żagań 71 9657 0007 0020 0200 0260 0001 tytułem: opłata za półkolonię – imię i nazwisko
dziecka /Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul . Pocztowa 7.
W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w półkolonii wniesione opłaty nie będą zwracane.
13. Prawa uczestnika półkolonii:
a. Udział we wszystkich zajęciach organizowanych w czasie trwania turnusu.
b. Korzystanie ze wszystkich atrakcji przewidzianych do realizacji programu półkolonii.
14. Obowiązki uczestnika półkolonii:
a. Stosowanie się do zapisów regulaminu, ustalonych reguł zachowania.
b. Stosowanie się do poleceń kierownika i wychowawców wypoczynku.
c. Branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie
Turnusu. Zwolnienie z udziału w/w może nastąpić jedynie przez wychowawcę lub
lekarza.
d. Przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia.
e. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub
zdrowia uczestnika półkolonii lub osoby trzeciej poinformowanie kierownika lub
wychowawcy półkolonii.
f.

Szanowanie mienia i pomocy dydaktycznych.

g. Kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków.
h. Przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
15. Organizator półkolonii zobowiązuje się do zapewnienia:
a. Ubezpieczenia uczestników półkolonii.
b. Wykwalifikowanej opieki pedagogicznej.
c. Realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii.
d. Materiałów do zajęć.
e. Natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii o
zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych.
f.

Infrastruktury do realizacji programu półkolonii.

16. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom półkolonii oraz osobom
trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.
17. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego
opiekunowie prawni.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny
będzie u kierownika półkolonii.
19. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, wychowawców i kierownika półkolonii.

20. Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek
inna

niesubordynacja,

niezdyscyplinowanie,

niewykonanie

poleceń

wychowawców,

nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem
uczestnika z udziału w półkolonii. W takich sytuacjach wpłaty za uczestników półkolonii
dyscyplinarnie skreślonych z listy uczestników, nie będą zwracane.
21. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do posiadania ubrań, obuwia stosownego do
zaplanowanych wg harmonogramu zajęć i wyjazdów.
22. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie
znajdą przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016r.
w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI, ZA RZECZY ZAGUBIONE PRZEZ DZIECI. ZWRACAMY
SIĘ Z PROŚBĄ O NIE PRZYNOSZENIE NA PÓŁKOLONIE CENNYCH URZADZEŃ NP. TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY MUZYKI ITP.

