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REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 

 „W INDIAŃSKIEJ WIOSCE” 

 
1. Organizatorem półkolonii jest: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

2. Miejsce realizacji półkolonii zimowych w 2023 roku: PCEiK, ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica. 

3. Termin półkolonii: 13.02. – 17. 02. 2023 r;  

4. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników półkolonii. Rodzice/opiekunowie prawni  oraz wychowawcy 

zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika 

półkolonii. 

5. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci klas I-V. Zostanie utworzona jedna grupa; maksymalna ilość osób 

– 15. 

6. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów od godziny 09:30 do godziny 14:30. 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci 

z miejsca realizacji półkolonii. 

7. Dzieci przyprowadzane do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

8. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez rodziców lub osoby wskazane w pisemnym upoważnieniu 

podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

9. Dzieci przynoszą ze sobą prowiant (II śniadanie), które spożywają w trakcie pobytu na zajęciach. 

10. W Karcie Kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować Organizatora o specjalnych 

potrzebach, chorobach przewlekłych, jeśli dziecko na takie choruje.  

11. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

 spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach, 

 korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do realizacji programu 

półkolonii,  

 wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców i instruktorów podczas półkolonii. 
12. Uczestnicy mają obowiązek: 

 przestrzegania Regulaminu półkolonii oraz ramowego harmonogramu dnia, 

 szanowania mienia Organizatora,  

 dbania o porządek w miejscu realizacji półkolonii i dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej, 

 korzystania  z  urządzeń  niezbędnych  do  realizacji  zajęć  zgodnie  z ich przeznaczeniem, 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej 

zajęcia oraz przestrzegania zasad higieny, 

 niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, problemów, nieprawidłowości   

oraz zagrożeń opiekunowi. 

13. Uczestnikom kolonii zabrania się: 

 biegania oraz wykonywania ćwiczeń akrobatycznych w auli bez opieki wychowawcy, 

 samowolnego opuszczania miejsca realizacji półkolonii i oddalania się od grupy, 

 niszczenia  mebli,  sprzętu  sportowego,  sprzętu  audio-video  i  innego  sprzętu,  za który ponosi 

odpowiedzialność Organizator, 

 używania wulgarnych słów i zwrotów oraz jakichkolwiek aktów przemocy fizycznej i psychicznej 

wobec rówieśników, 

 samowolnego utrwalania w formie cyfrowej (filmiki, zdjęcia, nagrania audio) bez zgody 

wychowawcy i osób nagrywanych  innych uczestników wypoczynku.  

 



 

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety itp.) zagubione przez 

uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez 

innych uczestników półkolonii. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych przedmiotów czy 

urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, biżuterii itp., niekoniecznych do udziału 

w zajęciach. 

15. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo rodzice/opiekunowie prawni 

dziecka. 

16. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach Organizator zobowiązuje się: 

 przeprowadzić zajęcia programowe zgodnie z przedstawioną ofertą półkolonii oraz w zgodzie 

obowiązującymi przepisami prawa, 

 zapewnić środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników półkolonii, 

 zapewnić napój w jednorazowym opakowaniu, drobne upominki i nagrody przewidziane                

w konkursach, 

 zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne 

od warunków pogodowych. 

18. Organizator zapewnia opiekę medyczną w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa ich ze 

środków publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.). Organizator nie zapewnia dodatkowo 

opieki medycznej w miejscu organizacji półkolonii. W sytuacji zachorowania uczestnika Organizator 

zapewnia dostęp do opieki medycznej w najbliższej placówce zdrowia oraz niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów prawnych. 

19. Organizator ustala cenę w wysokości 130 zł od osoby. Kwota zostanie wykorzystana na napoje, słodycze, 

drobne nagrody i materiały plastyczne konieczne do realizacji programu półkolonii.  

Nr konta do wpłat: 15 9584 0008 2001 0011 4736 0009 

20. Wypełnienie Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku w PCEiK, akceptacja Regulaminu półkolonii  

oraz dokonanie wpłaty do 07 lutego 2023 r. jest równoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka do udziału  

w półkolonii zimowej. 

21. W przypadku rezygnacji z półkolonii przed datą ich rozpoczęcia, Organizator zwraca wpłaconą opłatę. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania półkolonii w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej.           

W takim przypadku rodzic/opiekun prawny ma prawo do zwrotu całości lub części wniesionych opłat. 
 

 
 

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem półkolonii. 
 
 

…………………………………………………………….. 
                                                                                                    (data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna dziecka)  


