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REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ 02.07.2018-24.08.2018 

 
 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być Dzieci w wieku od  6 do 13 lat. 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Wychowawców od godz. 7:30 do 17:30. 

3. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu, z powodu zbyt małej 

ilości chętnych oraz zmian w programie zajęć. 

4. Organizator półkolonii nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników półkolonii,  

5. Nie zaleca także przynosić na półkolonie wartościowych urządzeń i przedmiotów (telefony, 

laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu 

przedmioty. 

6. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione wyżywienie w postaci II śniadania, obiadu i 

podwieczorku. 

7. Opiekun Uczestnika jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o wszelkich 

chorobach i słabym samopoczuciu dziecka. 

 

Organizator wypoczynku ma obowiązek: 

1. Pilnowania Uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki.  

2. Sprawowania opieki nad Uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych 

czynności opiekuńczych. 

3. Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku. 

4. Poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii. 

5. Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu Uczestników i ich stanie zdrowia. 

  

 



 
Music & More Sp. z o.o. 

ul. Wróblewskiego 19a/8 93-578 Łódź 
NIP: 7272812193 

 

Uczestnicy wypoczynku mają obowiązek: 

1. Wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia. 

2. Przestrzegać regulaminu. 

3. Dbać o czystość i porządek. 

4. Przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie 

dla życia i zdrowia innych, informować Wychowawcę. 

5. Zgłaszać Wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku 

samodzielnego powrotu do domu). 

6. Dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach. 

7. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

8. Samowolne oddalenie się od Opiekunów, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń 

Wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje: 

● upomnienie przez Wychowawcę, 

● zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, 

● powiadomienie Rodziców i szkoły o zachowaniu, 

● w rażących przypadkach wykluczenie z półkolonii.  

Rodzice: 

1. Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem 

zajęć. 

2. Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca 

transportu na wypoczynek i z powrotem. 

3. W razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą 

odbierać dziecko z półkolonii. 

4. W przypadku samodzielnego przychodzenia na miejsce transportu Rodzice są zobowiązani 

napisać stosowne oświadczenie. 

 
 

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, aby stworzyć Dzieciom jak najlepsze 
warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas 

wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

 


