
Regulamin półkolonii zimowej
organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 54

im. Janusza korczaka w szczecinie

1. Organizatorem połkolonii zimowej jest Szkoła Podstawowa nr 54 im, Janusza
Korczaka w Szczecinie. Zajęcia odbywają się w budynku szkoły przy ul. Generała
Ludomiła Rayskiego 9, a takźe w miejscach przewidzianych w planie półkolonii

zimowej.

2. Połkolonia zimowa organizowana jest w terminie: 11-15 stycznia 2021 roku.

3. Organizator zapewnia w tym terminie opiekę nad dziećmi w godzinach od 7,30-
1 5.30 oraz trzy posiłki.

4. Niniejszy regulamin i warunki uczestnictwa stanowią integralną część karty
kwal ifi kacyjnej uczestni ka o raz oświadczeń rodzicow/opieku nów prawnych.

5. Regulamin dotyczy wszystkich uczestnikow, od chwili oddania dziecka pod opiekę
wychowawców do zakończenia półkolonii.

6. W połkolonii zimowej mogą vlziąć udział dzieci w z klas 1-1V.

7. Warunkiem zakwalifikowania uczestnika w turnusie półkolonii zimowej jest
poprawne wypełnienie kańy kwalifikacyjnej, zapoznanie się i akceptacja
niniejszego Regulaminu oraz uregulowanie całości opłaty za półkolonię,
wynoszącej 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiat) złotych w dniach 4_5 stycznia
2021 roku, przelewem na rachunek bankowy nr 29 1020 4795 0000 9302 0278
5863. W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz informację:
,,półkolonia zimowa".

8. Turnus półkolonii zimowej zostanie uruchomiony w przypadku zapisu
24 uczestników. W przypadku, kiedy liczba ta nie zostanie osiągnięta Organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii. W tym przypadku rodzicom, ktorzy
uiścilijuż opłatę A^tracanajest ona w całości.

9. Wypełnione karty kwalifikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły do dnia
29 grudnia 2020 roku do godziny 15.00 lub przesłać drogą elektroniczną na
adres: sp54@miasto.szczecin.pl lnformacja o wstępnym zakwalifikowaniu
(PoPrawne wypełnienie karty kwalifikacyjnej) będzie dostępna w sekretariacie
szkoły w dniu 30 grudnia br. od godziny 12,00.

10. W Pienłszym dniu pobytu dziecka na połkolonii rodzic/prawny opiekun
zobowiązany jest dostarczyć 2 dokumenty: oryginał karty kwalifikacyjnej oraz
oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

11. W Pienłszej kolejności przyjmowane będą dzieci uczęszczające do Szkoły
Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Dzieci uczęszczalące do pozostałych szkoł,
ktorych organem prowadzącym jest Gmina tVliasto Szczecin, będą przyjmowane
w drugiej kolejności, w miarę posiadania wolnych miejsc.

1

szKOŁA PŁ,łlrqib'i$WA Nfi §4
'-j-J'"'^In r,, l,;za KorczO,ka _

u l. 6; ; e"r;ń fJdo * :l§f 
*"n"'

tel. 9'l 434 50 0ł



12, Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek terminowo dokonaĆ opłaty, o ktÓĘ
mowa w pkt 7 Regulaminu. Brak wpłaty oznacza rezygnację z półkolonii.

13, Zwrot kosztów z tytułu nieobecności dziecka na półkolonii jest mozliwy
po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu, nie później jednak niż tydzień pzed
rozpoczęciem półkolonii.

14, Rezygnacja z półkolonii zimowej po rozpoczęciu turnusu, niezależnie
od przyczyn, nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty.

15. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania
i odbierania dziecka. Dziecko moźe być odebrane z półkolonii przez osoby, które
zostały pisemnie upowaznione przez rodziców/prawnych opiekunów w karcie
kwalifikacyjnej.

16. Uruchomienie półkolonii będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego lnspektora Sanitarnego
dostępnymi na stronie internetowej szkoły, na podstawie procedury stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

17. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za
do placówki iz powrotem.

bezpieczną drogę dziecka

18. W Przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani
naPisaĆ stosowne oŚwiadczenie i dołączyc je do kańy kwa]ifikacyjnej.
W PzYPadku takiego oświadczenia, rodzic ponosi odpowiedziatność
za bezPieczny Powrót dziecka z placówki, gdzie odbywają się zajęcia w ramach
turnusu.

19. W PrzYPadku nieodebrania dziecka do godziny 15.30, organizator powiadomi
odpowiednie słuzby o tym zdarzeniu.

20. zĄęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według
oPracowanego Planu turnusu. Organizator zastrzega sobie mozliwość
dokonywania zmian.

21, UczestnicY PÓłkolonii mają prawo do spokojnego wypoczynku i uczestnictwa
We WszYstkich zajęciach, wYcieczkach i imprezach organizowanych podczas
turnusu.

22, UczestnicY PÓłkolonii mają prawo do korzystania ze wszystkich uządzen
i spzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.

23. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brac
zorganizowanych zajęciach oraz stosować się do
i kierownika połkolonii.

24, WszYscY zobowiązani są do kulturalnego zachowan ia, wzajemnej uprzejmości
izyczliwości.

udział we wszystkich
poleceń wychowawców
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25, Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i poządek oraz wyposażenie

pomieszczeń, z ktorych korzystają zarówno w szkole, jak w innYch miejsCaCh,

w których organizowane są zĄęcia. Zobowiązani są korzystaĆ ze sPrzętu

szkolnego, spońowego itp. zgodnie z jego pżeznaczeniem. Rodzice/Prawni

opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody umyŚlnie wyrządzone Przez
ich dziecko,

26. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do stosowania się do Poleceń
wychowawców i kierownika. Ze względów bezpieczeństwa pod żadnym pozorem

nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, opuszczac zajęć bez wiedzy
wychowawców.

27. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i poruszania się w ruchu drogowym, ? w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia
dla życia lub zdrowia, natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcę lub
kierownika.

28, Uczestnik połkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych
do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu,
adekwatnych do warunków atmosferycznych.

29. Uczestnicy półkolonii we wszystkich sprawach mają prawo zwrócić się do
wychowawcy swojej grupy lub kierownika.

30. W przypadku niepzestrzegania regulaminu, na wniosek wychowawcy,
kierownik półkolonii ma prawo skreślić uczestnika półkolonii z dalszych zapć,
powiadamiając o pzyczynie zastosowanej kary rodziców/prawnych opiekunów
(bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonię).

31. Uczestnicy połkolonii zostają zapoznani z zasadami bezpieczeństwa
i regulaminami dotyczącymi poszczególnych obiektow w trakcie zajęc
w Placowce, spozywania posiłkow, zajęć sportowych jak równiez w trakcie wyjść
iwycieczek.

32. Organizatorzy nie odpowiadająza rzeczy zagubione przez uczestników podczas
Połkolonii oraz za zniszczenla rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez
innYch uczestników. W trakcie połkolonii obowiązuje zakaz korzystania
z telefonow komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Zachęcamy
do tego, aby dzieci nie przynosiły na połkolonię cennych urządzeń, np. telefonow
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

Kierownik połkolonii
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