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REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 

organizowanych przez  

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie 

 

1. Każdy uczestnik Półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

2. Organizator: Organizatorem Półkolonii Letnich 2022 jest Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej w Mikołowie, ul. Miarki 9, 43-190 Mikołów. 

3. Półkolonie organizowane są w następujących turnusach i poniższych terminach: 

 I turnus: 27.06 - 1.07.2022  

 II turnus: 4.07 - 8.07.2022 

 III  turnus: 11.07 - 15.07.2022 

4. Zajęcia w ramach turnusu odbywają się  od poniedziałku do piątku, w godz.  

10:00 - 14:00. Każdy uczestnik  może wziąć udział tylko w jednym turnusie. 

5. Zapisy na półkolonie odbywają się w sekretariacie OPP w dniach 14.06- 20.06.2022. 

6. Uczestnicy:  

a) uczestnikami Półkolonii mogą być dzieci w wieku: 7 -12 lat; 

b) uczestnicy Półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz.10:00  

do godz. 14:00; 

c) rodzice/ opiekunowie prawni uczestników Półkolonii są odpowiedzialni  

za bezpieczną drogę dziecka do placówki gdzie odbywają się zajęcia w ramach 

turnusu i z powrotem; 

d) w przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzic/ opiekun prawny 

wypełnia odpowiedni zapis w karcie kwalifikacyjnej;  

e) rodzic/ opiekun prawny w karcie kwalifikacyjnej a wskazuje osoby upoważnione 

do odbioru dziecka. 

7. Rodzic (opiekun) deklaruje chęć uczestnictwa dziecka w Półkoloniach przez 

zapisanie dziecka w sekretariacie OPP. Warunkiem uczestnictwa w Półkoloniach 

jest wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika przez rodzica (opiekuna) oraz 

uregulowanie opłaty w wysokości 180,00 zł w następujących terminach: 
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I turnus - płatność do 23.06.2022 r. 

II turnus - płatność do 30.06.2022 r. 

III turnus - płatność do 7.07.2022 r. 

8. Wpłaty można dokonać zarówno w sekretariacie placówki OPP, jak i przelewem  

na rachunek bankowy OPP w Mikołowie (Mikołowski Bank Spółdzielczy,  

nr rachunku: 29 8436 0003 0000 0026 7846 0001 ) w tytule przelewu podając: imię 

i nazwisko uczestnika oraz numer turnusu, na który jest zapisany. 

9. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka  

z Półkolonii.  

10. Zajęcia odbywają się według harmonogramu. 

11. W czasie pobytu dziecka na półkolonii rodzice (opiekunowie) są zobowiązani 

zapewnić dziecku przekąskę oraz napój, a w przypadku wycieczek - suchy prowiant. 

12. Rodzice dzieci cierpiących na chorobę lokomocyjną w razie organizacji wycieczki 

zobowiązani są do zabezpieczenia swoich dzieci w odpowiednie lekarstwa. 

13. Obowiązki uczestnika Półkolonii: 

a) stosowanie się do poleceń kierownika, wychowawców i instruktorów Półkolonii,  

b) branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych  

w trakcie turnusu 

c) przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia,  

d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia 

lub zdrowia uczestnika Półkolonii lub osoby trzeciej poinformowanie kierownika 

lub wychowawcy Półkolonii,  

e) zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim 

otoczeniu, 

f) szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych,  

g) przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, 

h) w czasie wyjść i wycieczek przestrzeganie zasad ruchu drogowego, 

i) punktualne stawianie się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa,  

j) nieoddalanie się od grupy bez wiedzy wychowawcy, 
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k) stosowanie się do regulaminów wycieczek, przejazdów autokarem, 

wewnętrznych regulaminów obiektów, w których prowadzone będą zajęcia 

przez opiekunów, 

l) l)zachowywanie się z szacunkiem wobec wychowawców i kolegów, 

14. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom Półkolonii oraz 

osobom trzecim odpowiedzialni są jego rodzice/ opiekunowie prawni. 

15. Strój dziecka powinien być dostosowany do pogody (tj. kalosze i kurtka 

przeciwdeszczowa, gdy pada, czapka/ chustka, gdy jest gorąco). 

16. Organizator Półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

17. Organizator Półkolonii nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników 

Półkolonii. Za wszystkie rzeczy oraz pieniądze przyniesione przez dzieci 

odpowiadają rodzice. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 

materialnej. 

18. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie 

karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału  

w Półkoloniach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy 

uczestników Półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu,  

w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w Półkoloniach. 

19. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, 

rodzice/opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część 

turnusu lub cały turnus z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora. 

20. W razie niezgłoszenia się  odpowiedniej ilości uczestników na turnus - organizator 

Półkolonii zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu z całkowitym zwrotem 

kosztów. 

21. Każdy Uczestnik ma prawo: 

 zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy  

 do radosnego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku 

 do pełnego korzystania z oferty przedstawionej przez organizatora wypoczynku. 

22. O udziale w Półkolonii decyduje kolejność zgłoszeń. 


