REGULAMIN PÓŁKOLONII
1. Półkolonia organizowana jest przez Szkołę Podstawową nr 39 w Szczecinie dla dzieci klas I
– III szkoły podstawowej.
2. Czas trwania 27.06. 2022 r. – 08.07.2022 r. (10 dni roboczych)
3. Zajęcia będą realizowane w godzi. 7.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
4. W razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników turnusu tj. mniej niż 30 osób –
organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu lub podniesienia wysokości opłaty.
5. Zgłoszenia należy dokonywać w dniach 20.05 do 24.05.2022 r. składając prawidłowo
wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz podpisany regulamin ( dokumenty do pobrania na
stronie internetowej szkoły lub w świetlicy.) w świetlicy szkolnej lub na adres
edyta.pencak@sp39.szczecin.pl
6. Organizator może nie zakwalifikować na półkolonie ucznia sprawiającego problemy
wychowawcze ( podstawą jest opinia wychowawcy ucznia) oraz może stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników.
7. Dnia 30 maja 2022 r. zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych uczestników.
8. Warunkiem zapewnienia zakwalifikowanemu dziecku miejsca na półkolonii jest dokonanie
wpłaty na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 14.06.2022 r. ( w tytule przelewu
należy wpisać- półkolonia, imię i nazwisko dziecka)
9. W razie nagłej choroby dziecka lub innych udokumentowanych wypadków losowych,
rodzice/opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystane dni turnusu z
wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora.
10. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci z
placówki są odbierane wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.
11. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać
oświadczenie ( dotyczy wyłącznie uczniów klas trzecich)
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika.
13. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
przez uczestnika podczas zajęć.
14. Samowolne oddalenie się od opiekuna, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z
wyciagnięciem konsekwencji w formie: upomnienia, nagany, a w ostateczności wykluczenia
uczestnika z udziału w półkolonii. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka
w listy uczestnika półkolonii bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu w
przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach, szczególnie zasad
bezpieczeństwa.
Uczestnicy kolonii maja prawo do:
- wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu,
- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu półkolonijnego w celach, do których on służy,
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach półkolonii
Uczestnicy mają obowiązek:
- punktualnego zgłaszania się na półkolonię,
- podporządkowania się poleceniom wychowawcy oraz brac czynny udział w realizacji programu,
- kulturalnie zachowywać się wobec siebie nawzajem oraz podczas spożywania posiłków,
- posiadać obuwie zmienne o antypoślizgowym spodzie,
- dbać o higienę osobistą, ład i porządek wokół siebie,
- przestrzegać przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole oraz miejscach realizacji
programu,
Uczestnikom półkolonii zabrania się:

- samowolnego opuszczania terenu szkoły,
- samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek poza terenem szkoły
- niszczenia sprzętu znajdującego się w szkole i jej otoczeniu
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/em się i przyjmuje do wiadomości oraz akceptuję
jego treść.
…………………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodziców

