
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2021 ORGANIZOWANYCH NA TERENIE PESS W RUMI 

 

I  Informacje ogólne: 

1. W półkolonii mogą wziąć udział dzieci, które mają ukończone 7 lat oraz są uczniami klas I – IV. 

2. Zgłoszenia przyjmuje Patrycja Schwann  – kierownik świetlicy - druki do pobrania na stronie szkoły. 

3. Maksymalna liczba miejsc w grupie – 12 dzieci. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Zgłoszenia (karty kwalifikacyjne) są przyjmowane do 22 grudnia 2020. 

5. Opiekę nad uczestnikami wypoczynku sprawują wychowawcy. 

6. Półkolonie zostaną zgłoszone, zgodnie z przepisami w Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

7. Odpłatność za udział dziecka – 70 zł (cena zawiera materiały do przygotowania pacynek oraz udział 
w warsztatach kreatywnych ) 

a. Wpłaty należy dokonać w dniu rozpoczęcia półkolonii 4 stycznia 2021r. u p. Mackiewicz. 

b. Wpłaty nie podlegają zwrotowi. 

8. Półkolonia odbywa się w terminie od 04.01.2021 do 08.01.2021 w godzinach 8.00 - 15.00. 

9. Organizator, w trakcie półkolonii zapewnia zajęcia zgodnie z planem dnia oraz zachowując 
procedury opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-
19 . 

II. Prawa i obowiązki uczestnika wypoczynku 

Uczestnik wypoczynku ma prawo do: 

1. Radosnego i bezpiecznego wypoczynku, równego traktowania. 

2. Ciekawych zajęć, zabaw. 

3. Udziału we wszystkich zajęciach programowych; 

4. Publicznego wyrażania swojej opinii. 

5. Zwracania się we wszystkich sprawach do wychowawcy. 

 

 Uczestnik wypoczynku ma obowiązek: 

1. Jeżeli nie ma przeciwwskazań uczestniczyć we wszystkich zajęciach. 



2. Punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć. 

3. Pozostawania w grupie i nie oddalania się poza teren obiektu bez zgody i opieki wychowawcy. 

4. Stosowania do regulaminów zajęć prowadzonych przez wychowawcę. 

5. Przestrzegania bezpieczeństwa podczas wycieczek i zwiedzania. 

6. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub 
zdrowia natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcy. 

7. Odpowiedniego zachowania (z należytym szacunkiem) do wychowawcy, kolegów i koleżanek oraz 
innych osób, stosowania do poleceń wychowawcy. 

8. Przestrzegania procedur na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

COVID-19 . 

III. Zasady zachowania 

1. Na półkoloniach obowiązują zasady dobrego wychowania. Przejawy agresji, niestosowanie się do 
poleceń  wychowawcy oraz zachowania mogące narazić bezpieczeństwo uczestników półkolonii 
łamanie zasada współżycia społecznego, udział w bójkach, słowne obrażanie (używani wulgaryzmów i 
wyzwisk) zachowania powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia będą karane w zależności od rodzaju 
zachowania: upomnieniem przez wychowawcę, powiadomieniem rodziców, usunięciem z półkolonii. 

2. Organizator półkolonii nie bierze odpowiedzialności za zagubione wartościowe przedmioty 
uczestników: smartfony, aparaty fotograficzne, tablety, konsole do gier, itp. 

IV. Bezpieczeństwo podczas wypoczynku: 

1. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania 
udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania 
u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

2. Dziecko jest zaopatrzone w indywidualną osłonę ust i nosa w czasie pobytu w placówce. 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci szkoły mają obowiązek zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m 

4. Będące pod opieką wychowawcy dzieci zachowują miedzy wychowawcą, jak i pozostałymi 
uczestnikami zajęć odległość min. 1.5 m. 

6. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe. 

 

 

 

 

 

 


