
REGULAMIN PÓLKOLONII 
ZIMOWYCH 

 

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak 

najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz 

zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. Organizowane półkolonie 

zorganizowane są zgodnie z wytycznymi podanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i 

Ministerstwo zdrowia. Zachowane są wszelkie warunki sanitarne zmniejszające ryzyko 

związane z zagrożeniem koronawirusem. 

 
1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach 7.30-17.00 

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczny dowóz i odbiór dziecka do placówki i z powrotem. 

3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzice są zobowiązani napisać 

oświadczenie. W przypadku odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic lub opiekun, 

wymagane jest złożenie upoważnienia i podania pełnych danych osobowych osoby 

odbierającej dziecko (numer dowodu osobistego). 

4. W karcie kwalifikacyjnej opiekun prawny uczestnika półkolonii zobowiązany jest do 

wskazania zaburzeń, alergii lub chorób podopiecznego 

5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a) spokojnego wypoczynku, 

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas 

turnusu, 

c) korzystania  ze  wszystkich  urządzeń  i  sprzętów  niezbędnych  do  realizacji programu 

półkolonii, 

d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu. 

3. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) podporządkować się poleceniom wychowawców, 

b) przestrzegać regulaminów obowiązujących w ośrodku oraz ramowego harmonogramu dnia, 

c) brać udział w realizacji programu półkolonii, 

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

e) szanować mienie, sprzęt sportowy, 

f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 

g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 

h) mieć aktualną legitymację szkolną (z nr PESEL) 



i) mieć odpowiedni ekwipunek: strój kąpielowy, strój sportowy oraz obuwie zmienne 

sportowe, ubrania stosowne do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w 

pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, 

j) bez wiedzy wychowawcy nie opuszczać półkolonii i nie oddalać się od grupy 
 
 

Za    szkody    wyrządzone    przez    dziecko,    materialnie     odpowiedzialni     są     rodzice  

lub opiekunowie dziecka. 

 
4.  Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu, w przypadku 

spożywania alkoholu i środków odurzających, przebywanie pod ich wpływem będzie karane 

upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach 

oraz odesłaniem uczestnika do domu na koszt rodzica lub opiekuna prawnego. 

Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane przez uczestnika dni pobytu oraz 
świadczenia na półkolonii, w przypadku wcześniejszego odbioru dziecka lub wykluczenia 
dziecka z udziału w półkoloniach wynikającego z punktu 4 niniejszego regulaminu. 

 
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 zabierać na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za używanie przez uczestnika półkolonii leków nie 

wpisanych do karty kwalifikacyjnej i używanych bez uzgodnienia ich stosowania z 

opiekunem. 

 

Zasady postepowania związane z COVID-19: 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby u dziecka - uczestnika 

półkolonii (w szczególności tem. 38˚C, kaszel, duszności) rodzice/opiekunowie 

prawni zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z 

półkolonii 

2. Odprowadzając oraz odbierając dziecko, powinno być zdrowe bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

3. Rodzice/opiekunowie prawni nie wchodzą na teren szkoły. Dziecko odbierane jest 

przez opiekuna przy wejściu. 

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły stosują się do aktualnych przepisów 



prawa związanym z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie 

środków ochronnych: osłona ust, nosa, dezynfekcja rak) 

5. Rodzice mają obowiązek poinformować organizatora, o tym że dziecko choruje na 

chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie 

zgłaszania udziału w półkoloniach w karcie kwalifikacyjnej. 

6. Każdy rodzic/opiekun prawny zapewnia swojemu dziecku ochronę ust i nosa – 

maseczkę. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii: 
 

1. Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

2. Skład grupy nie ulega zmianie. 

3. Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy. 

4. Organizator półkolonii zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz 

uczestników półkolonii.  

5. Kadra półkolonii zna i stosuje wytyczne oraz obowiązujące przepisy prawa dotyczące zasad 

bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID- 19.  

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych został 

zamieszczony dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dla dorosłych. 

 

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości i akceptuje jego 

treść. 

 
 
 

Gdańsk …………………….          Podpis rodzica/prawnego opiekuna:………………………………… 


