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REGULAMIN FERII ZIMOWYCH 2020 

1. Organizacja  

1.1. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 6-12 lat. 

 1.2. Grupa może składać się maksymalnie z 10 osób.  

1.3. Miejscem prowadzenia zajęć jest Wytwórnia Figur Bajkowych przy ul. Piekary 22/23, 

61-823 Poznań 

1.4. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku, w dwóch jednotygodniowych turnu-

sach. 

 1.5. Zajęcia odbywają się w godzinach 8:30-16:00. Dzieci mogą być przyprowadzane naj-

wcześniej od godz. 8:30 i odbierane najpóźniej do godz. 16:00.  

1.6. Karta Kwalifikacyjna jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka na półkolo-

nie, jest on obowiązkowy i tylko na jego podstawie dziecko może uczestniczyć w półkolo-

niach.  

1.7. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem Wychowawców według opracowanego har-

monogramu.  

1.8. Uczestnicy przebywają pod opieką Wychowawców w godz. 8.30-16.00.  

1.9. Organizator i Opiekunowie półkolonii dołożą wszelkich starań by:  

1.9.1. Stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne 

uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny;  

1.9.2. Zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.  

1.10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników półkolonii w czasie 

półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników. 

 1.11. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów war-

tościowych (telefony, odtwarzacze muzyki, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu 

przedmioty.  
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1.12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program 

nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 1.13. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/ Opieku-

nów Prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

 1.14. Plan zajęć sporządzany jest przez Kierownika i Wychowawców półkolonii. 

 1.15. Organizator zapewnia wyżywienie (tj. śniadanie, obiad, deser i napój). 

1.16. Uczestnicy mogą przynosić własne napoje, kanapki lub inne wyżywienie. Organizator 

jednak nie zapewnia ich przechowywania i podgrzewania.  

1.17. Organizator zapewnia gry planszowe, akcesoria sportowe oraz materiały plastyczne 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

 2. Płatności  

2.1. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za udział dziecka w półko-

lonii.  

3. Kadra  

3.1. Opiekun ma obowiązek:  

3.3.1. zapoznać się z Kartami Kwalifikacyjnymi Uczestników wypoczynku; 

 3.3.2. prowadzić Dziennik Zajęć; 

 3.3.3. prowadzić zajęcia zgodnie z rozkładem dnia; 

 3.3.4. pilnować Uczestników i nie pozostawiać ich bez opieki; 

 3.3.5. zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom wypoczynku;  

3.3.6. szanować godność każdego Uczestnika półkolonii.  

4. Uczestnicy  

4.1. Uczestnicy mają prawo do:  

4.1.1. spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku; 

 4.1.2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas półkolonii;  

4.1.3. wnoszenia próśb i skarg do Wychowawców;  
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4.1.4. uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców lub Kierownika półkolonii. 

 4.2. Uczestnicy mają obowiązek:  

4.2.1. wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia;  

4.2.2. przestrzegać regulaminów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa; 

 4.2.3 dbać o czystość i porządek;  

4.2.4. przestrzegać zasady BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagroże-

nie dla życia i zdrowia innych, informować Wychowawcę;  

4.2.5. zgłaszać Wychowawcy chęć każdorazowego oddalenia się od grupy i Wychowawcy 

(np. wyjście do toalety);  

5.  Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Opiekunów półkolonii, Kierownika półko-

lonii oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych w trakcie trwania półkolonii.  

5.1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu i akceptuję jego wa-

runki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka i w razie takiej potrzeby wyja-

śnienia mu jego postanowień. 
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