REGULAMINU PÓŁKOLONII PN.: „FERIE Z WŁÓCZYKIJEM”
§1
1. Półkolonie organizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016
r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego dalej rozporządzeniem (Dz. U. 2016, poz. 452).
2. Kierownik oraz wychowawcy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem półkolonii jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, 43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 22, tel.
32 212 44 91, e-mail: kasiarzasa@kulturasuszec.pl.
2. Celem półkolonii jest zwiększenie kompetencji kulturowych, wyrównanie dostępu do kultury oraz
zapewnienie wypoczynku w formie kulturalno-rekreacyjnej dzieci z terenu gminy Suszec oraz miejscowości
przyległych w okresie ferii zimowych. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów
i wychowawczynie.
3. Półkolonie odbędą się w terminie od 18.02.2019 r. do 22.02.2019 r.
4. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku od godz. 7.45 do 16.15, w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu.
§3
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
1. W półkoloniach mogą uczestniczyć przede wszystkim dzieci, które ukończyły 7 lat.
2. Ilość dzieci jest ograniczona i wynosi 30 osób. Koszt udziału w półkoloniach wynosi 250 zł od osoby.
Wpłaty należy dokonać do 11.02.2019 na: konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
– nr: 42 8456 1019 2001 0004 0022 0001 (w tytule przelewu podając „półkolonie”) lub bezpośrednio
w kasie GOK (w godzinach od 8:30 do 19:30 od poniedziałku do piątku).
3. Zapisy dzieci trwają do 11.02.2019 w siedzibie Organizatora tj. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu na ul.
Ogrodowej 22 w godzinach od 8:30 do 19:30 od poniedziałku do piątku.
4. Przy zapisach na półkolonie rodzic / opiekun prawny ma obowiązek zapoznania się z regulaminem
i zobowiązania dziecka do jego przestrzegania.
5. Decyzję o przyjęciu dziecka na listę uczestników półkolonii podejmuje Organizator, po zapoznaniu się
z kartą kwalifikacyjną zgłaszanego uczestnika / uczestniczki.
§4
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:
1. Zorganizowanie półkolonii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
W szczególności zapewnienie:
a. opiekunów dla dwóch grup dzieci oraz wykwalifikowanych instruktorów,
b. jednego ciepłego posiłku w ciągu zajęć,
c. zapewnienie dzieciom napojów podczas zajęć,
d. ubezpieczenia i wszelkich materiałów do zajęć.
§5
OBOWIĄZKI RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
1. Dostarczenie Organizatorowi do 11.02.2019 wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika / uczestniczki
półkolonii, której druk można pobrać w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej
www.kulturasuszec.pl
2. Punktualne przyprowadzenie i odbiór uczestników / uczestniczek półkolonii zgodnie z godzinami podanymi
w programie półkolonii.
3. Zapewnienie uczestnikom / uczestniczkom właściwej odzieży na wycieczki, zajęcia.
4. Koszty ewentualnych szkód materialnych, wyrządzonych przez dziecko w trakcie półkolonii, ponoszą
rodzice/opiekunowie.

§6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW / UCZESTNICZEK:
Każdy uczestnik / uczestniczka półkolonii ma prawo do:

1.
2.
3.
4.

Pełnego wykorzystania programu półkolonii.
Wnoszenia własnych propozycji do programu półkolonii.
Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry półkolonii.
Poszanowania swoich poglądów i przekonań.

Każdy uczestnik / uczestniczka półkolonii ma obowiązek:

1. Przestrzegania harmonogramu dnia i brania czynnego udziału w zajęciach.
2. Wykonywania poleceń instruktorów, opiekunów, a także kierownika półkolonii.
3. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć, gier
i zabaw zespołowych, posiłku i czasu wolnego.
4. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników i uczestniczek, kadry oraz personelu
zatrudnionego w placówkach, gdzie będą prowadzone zajęcia.
5. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika / uczestniczkę szkodę
odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.
6. Dbania o higienę osobistą oraz pomieszczeń udostępnianych dla uczestników / uczestniczek półkolonii.
Uczestnikom / uczestniczkom półkolonii zabrania się:

1. Samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania innych
3.
4.
5.
6.

środków odurzających.
Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych
(np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
Przywłaszczania cudzych rzeczy.
Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami
przeciwpożarowymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu obozu przewiduje się następujące kary:

1. Nagana udzielona przez kierownika półkolonii.
2. Wezwanie na rozmowę rodzica / opiekuna prawnego uczestnika / uczestniczki półkolonii by uzasadnić
przyczynę złego zachowania dziecka oraz podjęcia decyzji o pozostawieniu lub usunięciu dziecka
z półkolonii.
3. W przypadku usunięcia uczestnikowi / uczestniczce nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych
świadczeń.

