Regulamin półkolonii zimowych
CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie
1. Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące organizacji oraz bezpieczeństwa pobytu uczestników
turnusu
w
czasie
trwania
półkolonii;
zasad
ich
organizowania,
prowadzenia
i nadzorowania; dotyczy wszystkich uczestników.
2. Na półkolonie obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapisu można dokonać poprzez wypełnienie karty
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dostępnej w placówkach organizatora i na stronie internetowej
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia
uczestnika.
3. Opiekunowie i wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak
najlepsze
warunki
do
wypoczynku,
umożliwić
im
aktywne
uczestnictwo
w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemnyi pożyteczny.
4. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od poniedziałku do piątku od godz. 8.00
do godz.15.00.
5. Obecność dziecka na półkoloniach jest potwierdzona wpisem do dziennika zajęć.
6. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6 - 12 lat.
7. Dzieci na zajęcia przynoszą zmienne obuwie z jasną podeszwą.
8. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczną drogę dziecka do placówki
i z powrotem.
Dziecko z półkolonii może odebrać rodzic/opiekun prawny albo pełnoletnia osoba wskazana przez
rodzica/ opiekuna prawnego w osobnym oświadczeniu. W przypadku wyrażenia zgody na
samodzielnypowrót dziecka do domu rodzic/ opiekun prawnyjest zobowiązani wypełnić oświadczenie,
że w czasie samodzielnego powrotu dziecka do domu bierze z niego pełną odpowiedzialność.
9. W karcie kwalifikacyjnej rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do wskazania zaburzeń
lub dolegliwości dziecka.
10. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 spokojnego wypoczynku,
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach, i imprezach organizowanych podczas
półkolonii,
 korzystania ze wszystkich materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji
programu półkolonii,
 uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika półkolonii,
 wnoszenia próśb i skarg
11. Uczestnicy mają obowiązek:
 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż.
 bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców oraz kierownika półkolonii,
 utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniach,
 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
 szanować mienie, dbać o pomoce dydaktyczne,
 kulturalnie zachowywać się podczas spożywania napojów, posiłków,
 przestrzegać
zasad
bezpiecznego
poruszania
się
po
drogach,
zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym,
 stosować się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów oraz
instruktorów,
 brać czynny udział w organizowanych zajęciach przewidzianych w trakcie półkolonii oraz
przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
 postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
 szanować rzeczy własne i kolegów,
 natychmiast powiadomić wychowawcę lub kierownika półkolonii o zaistniałych problemach
i wypadkach,

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

 nie oddalać się od grupy oraz terenu półkolonii bez wiedzy wychowawcy,
 zapoznać się wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi z programem oraz regulaminem półkolonii
Bezwzględnie zabrania się w czasie trwania zajęć:
 stosowania wobec kogokolwiek wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej,
 kradzieży oraz wszelkich zachowań, które naruszają prawa i wolność człowieka,
 posiadania lub używania niebezpiecznych narzędzi lub innych środków zagrażających życiu lub
zdrowiu,
 korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć bez zgody
wychowawcy,
 nagrywania za pomocą różnych urządzeń głosu i obrazu jakichkolwiek sytuacji w czasie trwania
zajęć bez zgody wychowawcy lub kierownika,
 spożywania napojów gazowanych typu coca-cola, pepsi, napojów energetycznych,
 spożywania chipsów oraz w nadmiernej ilości słodyczy.
Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice/ opiekunowie
prawni.
Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie
poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminów półkolonii będzie karane upomnieniem,
naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
Organizatorzy, kierownik oraz wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas półkolonii
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
Zachęcamy, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń typu telefon komórkowy, odtwarzacze
muzyki itp.
Organizatorzy półkolonii zobowiązują się do zapewnienia:
 realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii,
 wykwalifikowanej kadry,
 materiałów edukacyjnych do zajęć,
 natychmiastowego powiadomienia rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika półkolonii
o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych.
Organizatorzy półkolonii zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie półkolonii,
podyktowanych szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator półkolonii.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji
półkolonii
2019
prowadzonych
przez
CSiR
WODNIK
Sp.
z
o.o.
w Krotoszynie, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000) oraz zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia
2016
r.
w
sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas półkolonii zimowych
organizowanych przez CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie oraz wykorzystanie tego wizerunku
poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych organizatora oraz na innych lokalnych stronach,
portalach internetowych a także kronikach i innych miejscach w celu informacji i promocji półkolonii
zimowych. Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko w wyżej
wymienionych miejscach służących promocji.

………………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………….
Podpis rodzica /opiekuna pranego

