
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH  
ORGANIZOWANYCH W DNIACH 30.07.2018 r. - 10.08.2018 r.  

W GMINIE BYCHAWA 
 

Organizatorem półkolonii letnich '2018 pt. ,,Profilaktycznie, zdrowo i sportowo” jest Stowarzyszenie ,,Razem Dla 
Kultury” z siedzibą ul. M. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa. 
Półkolonie są współfinansowane z budżety Gminy Bychawa w kwocie 20.000,00 zł. 
Organizator dołoży wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im 
aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach oraz zorganizować czas w sposób przyjemny, pożyteczny 
i przede wszystkim bezpieczny. 

 
1. CELE: 

 Stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 Kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia . 

 Poznawanie najbliższej okolicy. 
2. TERMIN: 

 Półkolonie letnie odbywają się w okresie 30.07.2018r. - 10.08.2018r. jako dwutygodniowy turnus. 
 3. MIEJSCE:  

 Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. dostosowanych do planowanych zajęć – każdego 
dnia mogą być inne godziny opieki nad dziećmi. W przypadku organizacji wycieczek autokarowych lub pieszych 
zajęcia mogą się wydłużyć, o czym uczestnicy i rodzice (opiekunowie) zostaną powiadomieni wcześniej. 

 Dzieci, które ukończyły 13 lat mogą z wracać do domu samodzielnie.  

 Rodzice/opiekunowie prawni uiszczają opłatę za półkolonie w kwocie 250zł(dwieście pięćdziesiąt zł). 

 Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci zamieszkałe w gminie Bychawa i uczęszczające do szkół 
podstawowych z terenu Gminy Bychawa. 

 Warunkiem uczestnictwa dziecka w półkoloniach jest podpisanie niezbędnych zgód oraz zgody na 
udostępnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych. 

 Siedziba półkolonii to teren Szkoły Podstawowej w Bychawie, ul. Szkolna 8, 23-100 Bychawa oraz w miejsca 
wyjazdowe (zgodnie z programem). 

 4.  UCZESTNICTWO:  

 W półkolonii mogą brać udział dzieci w wieku od 7 do 15 lat, które wcześniej zostały zgłoszone na listę 
uczestników, uiściły opłatę oraz przyniosły wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii. 

 Rodzice mają obowiązek zapewnić dzieciom bezpieczny dojazd do miejsca zbiórek i odebranie dzieci po 
zakończonych zajęciach (zbiórki uczestników oraz odbieranie dzieci po zakończonych zajęciach odbywać się 
będzie tylko w wyznaczonych wcześniej miejscach). 

 W przypadku samodzielnego powrotu dziecka - uczestnika półkolonii do domu rodzice lub opiekunowie są 
zobowiązani wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie. 

 5.  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA: 

 Aktywnie uczestniczyć w życiu Półkolonii; brać czynny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w ciągu 
dnia. 

 W kontaktach z ludźmi, szczególnie z koleżankami i kolegami być uprzejmym  
i uczynnym. 

 Być dobrym kolegą/ koleżanką w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć sportowych, opiekować się młodszymi, 
służyć im pomocą i radą. 

 Wykonywać skrupulatnie wszystkie polecenia kierownika i wychowawców. 

 Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek. 

 Kulturalnie, w ciszy i spokoju należy spożywać posiłki. 

 W czasie wycieczek, zajęć sportowych, pobytu na basenie podporządkować się poleceniom prowadzącego 
zajęcia oraz regulaminowi tam obowiązującemu, z którym uczestnik zostanie zapoznany na początku zajęć. 

 Samowolnie nie oddalać się poza obręb placówki bez zezwolenia wychowawcy. 

 Chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość - ewentualnie koszty uszkodzeń lub zniszczeń pokryć przed 
opuszczeniem placówki. Za szkody wyrządzone przez dziecko- uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub 
opiekunowie. 



 6. W czasie jazdy autobusem: 

 Na przystanku nie można stać blisko krawężnika. 

 Nie wolno podbiegać do autobusu, należy czekać w zwartym szyku na opiekuna i pod jego kontrolą wejść do 
pojazdu. 

 Po wejściu natychmiast usiąść na wyznaczonym miejscu. 

 W czasie jazdy autobusem zachowywać się poprawnie: nie jeść, nie robić hałasu, nie wstawać, nie śmiecić. 

 Nie wolno otwierać okien bez zgody opiekuna. 

 Po wyjściu z autobusu w wyznaczonym miejscu ustawić się w pary i czekać na polecenia opiekunów. 

 Zawsze przestrzegać zasady, że ostatni wysiada z autokaru i wsiada do niego opiekun grupy. 
 7. WYRÓŻNIENIA: 

 Pochwała przez kierownika lub wychowawcę wobec Grupy. 

 Pochwała przez kierownika wobec całej społeczności półkolonii. 

 Dyplom uznania. Upominki 
 8. KARY: 

 Upomnienie przez wychowawcę. 

 Nagana udzielona przez kierownika półkolonii. 

 Usunięcie z półkolonii / w przypadku czynnej agresji w stosunku do innego dziecka/ci, samowolnego oddalania 
się od grupy, spożywania alkoholu lub palenia papierosów. 

 9. INNE: 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub zniszczone przez uczestników podczas półkolonii.  

 Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych rzeczy, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 
muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku ściągania filmów, gier i inne 
wygenerowane przez dziecko na urządzeniach przyniesionych z domu. 

 W razie potrzeby uczestnik półkolonii może bezpłatnie skorzystać telefonu wychowawcy w celu 
komunikowania się z osobami bliskimi. 

 W trakcie półkolonii obowiązuje zakaz posiadania niebezpiecznych i ostrych przedmiotów i narzędzi. 

 Należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przechodzenia przez jezdnię, poruszania 
się pieszo po drogach) oraz podczas zabaw, spacerów, wycieczek, w lesie. 

 Nie wolno niszczyć zieleni, płoszyć zwierząt, śmiecić.  

 Nie należy spożywać słodkich napojów gazowanych, słodyczy, gumy do żucia, zwłaszcza w czasie wycieczek.  

 W przypadku organizacji wycieczek autokarowych lub pieszych zajęcia mogą się wydłużyć, o czym uczestnicy 
i rodzice (opiekunowie) zostaną powiadomieni wcześniej. 

 Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

 Dziecko - uczestnika półkolonii można zwolnić z zajęć i opieki tylko za zgodą wychowawcy na podstawie 
pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów. 

 Rodzice otrzymują regulamin przy zapisaniu dziecka na półkolonie, a uczestnicy są z nim zapoznawani w 
pierwszym dniu danego turnusu. 

 Osoby inne niż rodzice/ opiekunowie prawni mogą odbierać dziecko z półkolonii tylko za pisemnym 
upoważnieniem dostarczonym wcześniej do wychowawców. 

 Kartę zgłoszenia podpisują oboje rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku jeśli jest to niemożliwe to należy 
złożyć oświadczenie w tej sprawie.  

    
Regulamin zatwierdziła prezes stowarzyszenia: Anita Ładoszek i Kierownik Półkolonii: Elżbieta Korba 
  
 
 
Podpis dziecka: __________________________ 
 
 
 
Podpis rodzica: __________________________ 


