
 
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2022 

 Organizowanych przez Stowarzyszenie  

na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej  

„Art- Talent” w MDK „ISKRA” 

  

INFORMACJE OGÓLNE  

  

1. Półkolonie odbywają się w cyklach jednotygodniowych (4-5 dni).  

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00                                  

do godz. 16:00.  

3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 7-11 lat. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu 

na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników. Organizator poinformuje o odwołaniu 

turnusu drogą mailową lub/i telefoniczną najpóźniej na 5 kalendarzowych dni przed 

planowanym rozpoczęciem turnusu. W takim przypadku organizator zwróci całą kwotę 

wpłaconą na poczet odwołanego turnusu w terminie 5 dni od daty poinformowania 

o odwołaniu turnusu.   

5. Rezerwacji miejsca na półkolonii może dokonać wyłącznie rodzic lub prawny opiekun 

dziecka.  

6. Warunkiem udziału dziecka w półkoloniach jest dostarczenie kompletnie i czytelnie 

wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz akceptacja niniejszego 

regulaminu.   

7. Rezygnacja z półkolonii niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania 

zwrotu wniesionych opłat. 

 

PŁATNOŚCI  

 

1. Opłata podstawowa za uczestnictwo jednego dziecka w jednym, 4- dniowym turnusie 

półkolonii wynosi 300 zł/osobę, a 5-dniowym, turnusie półkolonii wynosi 350 zł/osobę  

W ww. kwocie zapewniamy: drugie śniadanie (przekąskę), obiad, napoje, przejazdy 

autobusowe, opieka pedagogiczna, ubezpieczenie, bilety wstępu. 

2. Z uwagi na dobro uczestników i organizację pracy w grupie, nie rekomendujemy 

zapisywania dzieci na pojedyncze dni półkolonii.  

3. Warunkiem dla utrzymania zapisu dziecka na półkolonie jest wpłata 100 złotych 

wpisowego w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zapisu. Pozostałą część opłaty należy 

uiścić nie później niż na 2dni  przed rozpoczęciem danego turnusu półkolonii.   



 
 

4. Płatności  należy    dokonać     na    konto  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 

i Młodzieży Uzdolnionej „Art-Talent” wpisując w tytule imię i nazwisko dziecka 

z dopiskiem „Półkolonie z MDK” turnus…… 

Numer konta: 22 2530 0008 2023 1059 5555 0001  

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  

  

1. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, według poniższego 

harmonogramu: 

8:00 – 8:30 przekazywanie dzieci pod opiekę prowadzących 

8:30 – 10:00 warsztaty/zajęcia ruchowe 

10:00 – 10:30 drugie śniadanie 

10:30 – 13:00 zajęcia edukacyjne/wyjścia poza placówkę/wycieczka 

13:00 – 14:00 obiad i odpoczynek  

14:00 – 16:00 warsztaty twórcze  związane z Eko - edukacją /odbiór dzieci  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie i programie zajęć.  

3. Podczas półkolonii uczestnicy mają zapewnione 2 posiłki tj. II śniadanie (przekąska) 

i obiad. Obiad będzie dostosowany do zgłoszonych w karcie kwalifikacyjnej diety 

żywieniowej dziecka.  

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie 

zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych 

uczestników.   

5. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami 

ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.   

6. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia 

rodziców/opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach 

wychowawczych.   

  

KADRA PÓŁKOLONII  

  

1. Kadra półkolonii ma obowiązek zapoznać się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników 

półkolonii i niniejszym regulaminem.   



 
 

2. Kadra półkolonii  ma obowiązek prowadzić dziennik zajęć i organizować zajęcia 

zgodnie z harmonogramem dnia.   

3. Kadra półkolonii  ma obowiązek sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny, a także poszanowania godności każdego uczestnika.  

  

RODZICE / OPIEKUNOWIE  

  

1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania 

dzieci zgodnie z harmonogramem.   

2. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca 

zamieszkania do miejsca półkolonii i z powrotem. W razie konieczności są zobowiązani 

wskazać osoby upoważnione do odbioru dziecka (treść upoważnienia stanowi część 

karty kwalifikacyjnej).   

3. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są zapewnić dziecku odpowiednie ubranie, 

w tym obuwie na zmianę oraz zaopatrzyć dziecko w pojemnik na napoje.  

4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika, rodzice/opiekunowie 

odpowiadają za wyrządzoną szkodę.   

  

UCZESTNICY  

  

1. Mają prawo do spokojnego, radosnego i bezpiecznego uczestniczenia we wszystkich 

zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii.   

2. Mają prawo do wnoszenia próśb i skarg do wychowawców oraz uzyskania od nich 

niezbędnej pomocy.   

3. Mają obowiązek wykonywać polecenia kadry półkolonii, przestrzegać regulaminu, 

zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia 

i zdrowia innych, informować wychowawcę lub kierownika półkolonii.  

4. Mają obowiązek zgłaszać wychowawcy lub kierownikowi półkolonii wyjście 

z placówki po zakończonych zajęciach.   

5. Uprasza się uczestników do zachowania szacunku do wychowawców, innych 

uczestników i samego siebie.   

6. W godzinach zajęć uczestnik może używać telefonu komórkowego tylko za zgodą 

wychowawcy.   

 


