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PÓŁKOLONIE 

 

NIEPUBLICZNA NAUKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KIELCACH 

 

Regulamin 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem półkolonii jest: Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Kielcach. 

2. Celem organizacji zajęć jest: 

– rekreacja i wypoczynek uczniów Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej 

 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kielcach; 

– udział w zorganizowanych tematycznie formach wypoczynku. 

3. Zajęcia odbywać się będą na terenie Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 19 w grupach liczących 

do 12 uczestników, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:00. 

4. Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

5. Zajęcia są organizowane w jednym turnusie na terenie Niepublicznej Naukowej Szkoły 

Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Kielcach. 

– Turnus I – od 11.01.2021r. do 15.01.2021 r. 

 

 

II. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie Niepublicznej Naukowej Szkoły 

Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Kielcach. 

2. Zapisy będą przyjmowane do dnia 7 stycznia 2021 roku. 

3. Zgłoszenie uczestnika na półkolonie odbywa się w formie elektronicznej za 

pośrednictwem strony internetowej lub osobiście. 

4. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii należy: 

– przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego obowiązkowo zapoznać się  

z zasadami sanitarnymi obowiązującymi podczas pobytu na półkolonii; 

– podpisać oświadczenie dotyczące bezpiecznego wypoczynku dziecka przez rodzica 

lub opiekuna prawnego w dniu rozpoczęcia turnusu. 

5. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest: wypełnienie, podpisanie i osobiste 

doręczenie w pierwszym dniu turnusu następujących dokumentów/załączników do 

regulaminu dostępnych do pobrania na stronie www.szkolapodstawowa.kielce.pl 
w zakładce Strefa rodzica: 

1. formularza zgłoszeniowego; 

2. karty kwalifikacyjnej; 

3. oświadczenia rodzica i klauzuli informacyjnej; 

4. oświadczenia o stanie zdrowia dziecka; 

5. upoważnienia do odbioru dziecka. 

http://www.szkolapodstawowa.kielce.pl/
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6. Terminy osobistego doręczenia powyższych dokumentów: 

– Turnus I – od 11.01.2021 r. do 15.01.2021 r. – w dniu 11.01.2021 r. 

 

7. Dokumenty należy złożyć osobiście w pierwszym dniu turnusu w placówce, do której 

dziecko zostało zgłoszone. 

8. Nieterminowe doręczenie dokumentów jest rozumiane jako rezygnacja z półkolonii 

i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 

9. Wypełnienie i dostarczenie dokumentów może dokonać jedynie przedstawiciel 

ustawowy/opiekun prawny. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii ze względu na zbyt małą 

liczbę zapisanych uczestników. 

 

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

1. Przestrzeganie regulaminu półkolonii. 

2. Przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia. 

3. Przestrzeganie zasad bhp i ppoż. oraz zasad sanitarnych obowiązujących na półkolonii, 

a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, 

informowania wychowawcę o zaistniałym zdarzeniu. 

4. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

5. Kulturalne zachowywanie się w trakcie pobytu na półkolonii. 

6. Dbanie o higienę osobistą i czystość, regularne i dokładne mycie rak wodą z mydłem 

oraz dezynfekowanie ich środkiem do dezynfekcji. 

7. Współpraca z wychowawcami i instruktorami prowadzącymi zajęcia. 

8. Posiadanie odpowiedniego do zajęć sportowych stroju oraz zmiennego obuwia. 

9. Dbanie o sprzęt i wyposażenie – za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie 

odpowiedzialni są jego rodzice/opiekunowie prawni. 

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu półkolonii. 

2. Doręczenie dokumentów, o których mowa w pkt II ppkt 5. 

3. Zaopatrzenie uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia 

podczas pobytu na półkolonii. 

4. Współpraca z wychowawcami, instruktorami, kierownikiem półkolonii. 

5. Przestrzeganie harmonogramu półkolonii oraz przygotowanie uczestnika do 

zaplanowanych zajęć. 

6. Punktualny przywóz (przyprowadzenie) dzieci na zajęcia oraz ich odebranie po 

zakończeniu zajęć. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną 

drogę dziecka z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć i z powrotem. 

7. Wcześniejszy odbiór uczestnika rodzic/opiekun prawny potwierdza pisemnym 

zwolnieniem opatrzonym datą i podpisem. 

8. W karcie kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wskazania 

zaburzeń, dolegliwości, alergii podopiecznego czy jakichkolwiek istotnych informacji 

dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dziecka. 

9. Osoby odprowadzające dziecko do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej. 

10. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą mogąca narazić je na cięższy przebieg 

zakażenia, rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na 

etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. 
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11. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii w przypadku 

wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów chorobowych (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, duszności). 

 

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Organizator nie zapewnia posiłku, dlatego należy zaopatrzyć uczestnika półkolonii 

w drugie śniadanie (kanapka, owoc, napój). 

2. Uczestnicy półkolonii mogą zostać zwolnieni z części zajęć wyłącznie na pisemny 

wniosek rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie 

rzeczy przyniesionych na półkolonie (pieniądze, telefony komórkowe, aparaty 

fotograficzne itp.). 

4. W sytuacji, gdy uczestnik nie będzie przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników 

półkolonii. 

5. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na 

terenie obiektów, na których organizowane są zajęcia np. hali sportowej, sali 

świetlicowej oraz innych. 

6. Organizatorzy zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/ 

opiekunów prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach 

wychowawczych. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ustalonego harmonogramu zajęć, 

który dostępny będzie u kierownika półkolonii. 

8. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 535 371 702 

lub 533 531 683. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, 

będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Niepublicznej Naukowej Szkoły 

Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Kielcach. 

2. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora Niepublicznej Naukowej Szkoły 

Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Kielcach. 

3. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie 

zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

marca 2016 r. oraz wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci 

z dnia 07.12.2020 r. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

Kielce, 21.12.2020 r. 


