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…………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

REGULAMIN PÓŁKOLONII  

„Wakacje z Podróżami” w terminie: 04-08.07.2022r. 
 

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników.  

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz. 15.00.  

3. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.  

4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu lub odbioru przez osobę trzecią, 

rodzice/opiekunowie są zobowiązani wypełnić i załączyć do regulaminu stosowne oświadczenia. 

5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a. spokojnego wypoczynku;  

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu; 

c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.  

6. Uczestnicy mają obowiązek:  

a. zapoznać się i przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących podczas półkolonii; 

b. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców i animatorów;  

c. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;  

d. brać udział w realizacji programu półkolonii;  

e. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;  

f. szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 

odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie);  

g. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;  

h. przestrzegać zasad poruszania się po drogach;  

i. mieć wygodny strój oraz obuwie zmienne (sportowe);  

j. odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób. 

7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

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

ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii.  

8. Rodzice mają obowiązek odebrania dzieci w razie ich złego samopoczucia czy też wykluczenia 

uczestnika z udziału w półkolonii zgodnie z pkt.7. 

9. Zaplanowane wcześniej wycieczki nie zostają odwołane z powodu złej jakości powietrza, czy też 

niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do 

tego, aby nie przynosić na półkolonię cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem, przyjmuję do wiadomości i akceptuję 

jego treść:  

 

.....................................................................  
Data, podpis rodzica/opiekuna 


