REGULAMIN PÓŁKOLONII
organizowanej przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
im. Gen. Władysława Sikorskiego
w dniach 29.01. – 02.02.2018r. oraz 05.02. - 09.02.2018r.

Wychowawcy podczas trwania półkolonii zimowych dokładają wszelkich
starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im
aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować
czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w półkoloniach
organizowanych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im.
Gen. Władysława Sikorskiego w Sopocie.
2. Półkolonie organizowane są w budynku Szkoły Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 im. Gen. Władysława Sikorskiego przy ul. Kolberga 15 oraz w
miejscach przewidzianych programem..
3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
4. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00 do
godz. 16:00.
5. Rodzice/prawni opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do
szkoły i z powrotem. Dzieci są odbierane ze szkoły wyłącznie przez osoby wskazane
w karcie kwalifikacyjnej.
6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/prawni
opiekunowie są zobowiązani napisać oświadczenie.
7. Zajęcia półkolonii odbywać się będą według ustalonego harmonogramu i planu
podanego każdorazowo do wiadomości.
8. Opiekunowie każdego turnusu zobowiązani są prowadzić dziennik zajęć.
9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b)

uczestniczenia

we

wszystkich

organizowanych podczas półkolonii,

zajęciach,

wycieczkach

i

imprezach

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji
programu półkolonii,
d) uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika ferii.
10. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
a) podporządkować się poleceniom wychowawców i kierownika wypoczynku,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) brać udział w realizacji programu półkolonii,
d) posiadać obuwie i strój sportowy,
e) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
f) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o dobrą atmosferę w grupie,
g) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
i) przestrzegać ogólnych zasad BHP i ppoż.,
j) posiadać obuwie zmienne o antypoślizgowym spodzie,
k) natychmiastowo powiadomić wychowawcę lub kierownika ferii o zaistniałych
problemach i wypadkach,
l) zapoznać się wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami z programem ferii oraz
regulaminem ferii.
11. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie
karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału
w półkoloniach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia z listy
uczestników półkolonii w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w
półkoloniach.
12. Organizatorzy ferii zobowiązuje się do zapewnienia:
a) jednego ciepłego posiłku dziennie,
b) realizacji zajęć zgodnych z programem ferii,
c) materiałów edukacyjnych do zajęć,
d) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika ferii o
zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
e) infrastruktury do realizacji programu ferii z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz
zapewnieniu podstawowej opieki medycznej.
13. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione
na zajęcia przez uczestników ferii.

14. Organizatorzy ferii zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie
ferii podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają
bezpośredniego wpływu.
15. W razie choroby dziecka czy innych przypadków losowych, należy powiadomić
organizatora półkolonii o nieobecności dziecka.
16. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie.
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zapoznałem/am się z regulaminem półkolonii:

