REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PÓŁKOLONII ORGANIZOWANEJ W SP nr 7 IM. HELENY RASZKI w SZCZECINIE
w dniach 24.06. 2019 r. – 05.07.2019 r.

1.Organizatorem Półkolonii jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie; ul. Złotowska 86.
2. Uczestnikiem półkolonii może być uczeń klas I – IV, zarówno SP nr 7 jak i innej szkoły.
Wyjątkiem jest uczeń klasy wyższej będący rodzeństwem uczestnika z klas I – IV.
3. Półkolonia trwa w okresie od 24 czerwca - 05 lipca 2019 roku.
4. Półkolonia odbywa się w dwutygodniowym turnusie od poniedziałku do piątku przez 10 dni
roboczych w godzinach od 7.30 do 15.30 w budynku przy ul. Złotowskiej 86.
5. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie dzieci (7.30 – 8.00) oraz ich punktualny
odbiór.


W przypadku odebrania dziecka po godzinie 16.00 rodzic / opiekun zobowiązany jest
do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości:

- spóźnienie do 30 minut – opłata 25 zł;
- spóźnienie powyżej 30 minut – opłata 50 zł.



Jeżeli rodzic spóźnia się trzy razy w przypadku opisanym w punkcie 5 z odbieraniem
dziecka skutkuje to skreśleniem go z listy uczestników.
W takim przypadku nie przysługuje zwrot za niewykorzystaną część turnusu.

6. Istnieje możliwość wykupienia pakietu tygodniowego tj. od 24.06.2019 r. do 28.06.2019
r. lub od 01.07.2019 r. do 05.07.2019 r.
7. Składanie kart kwalifikacyjnych na półkolonie odbywać się będzie w dniu 04 czerwca 2019
r. w sekretariacie szkoły, w których rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych
potrzebach, zaburzeniach dziecka.
8. Liczba miejsc – 120 osób.
9. Brak złożenia karty uczestnika w określonym terminie lub niewłaściwie wypełniona karta

powoduje niezakwalifikowanie dziecka na półkolonię.
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10. Dnia 10 czerwca 2019 r. zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych dzieci
na półkolonię.
11. Opłata za półkolonię od jednego uczestnika wynosi: 170 zł za pobyt pięciodniowy lub
340 zł za pobyt dwutygodniowy. Wpłaty należy dokonać tylko na konto szkoły (nr konta: 76
1020 4795 0000 9902 0278 2589) w terminie od 10 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz termin, w którym dziecko będzie
uczęszczało na półkolonię ( I tydzień - 24.06.2019 r. - 28.06.2019 r. lub II tydzień - 01.07.2019
r. – 05.07.2019 r. lub dwa tygodnie - 24.06.2019 r. – 05.07.2019 r.) .
12. W razie braku wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie tj. do 14 czerwca 2019 r.
przyjmowane będą dzieci z listy rezerwowej.
13. O przydziale do grupy wiekowej decyduje kierownik półkolonii.
14.Organizator zobowiązuje się:









do zapewnienia wykwalifikowanej opieki pedagogicznej;
zajęć odbywających się pod stałym nadzorem wychowawców oraz kierownika
półkolonii, którzy dołożą wszelkich starań w celu stworzenia jak najlepszych
i bezpiecznych warunków do wypoczynku;
zapewnienia dwóch posiłków - śniadań oraz obiadów ( II danie);
stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do wypoczynku, umożliwienia im
aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz organizowania czasu wolny w sposób
przyjemny i pożyteczny;
natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii
o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych;
zapewnienia podstawowej opieki medycznej.

15. Uczestnik zobowiązuje się do :







dbania o mienie szkoły;
przestrzegania regulaminu obiektów sportowych, sal świetlicowych, boisk i stołówki i
innych obowiązujących w SP 7;
zgłaszania jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych wychowawcy;
brania czynnego udziału w realizacji programu półkolonii;
podporządkowania się
oraz przestrzegania poleceń kierownika półkolonii
i wychowawców;
zachowywania
kulturalnie
w
miejscach
publicznych,
w
relacjach
z rówieśnikami oraz wychowawcami;

 stwarzania miłej i życzliwej atmosfery wśród uczestników.
16. Samodzielne oddalanie się uczestnika półkolonii od opiekuna, niesubordynacja,
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności
wydaleniem z półkolonii. Organizator zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy
uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część półkolonii.
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17. Za przyniesione do szkoły wartościowe rzeczy organizator półkolonii nie bierze
odpowiedzialności.
18. W trakcie trwania półkolonii istnieje możliwość korzystania z telefonów tylko za zgodą
wychowawcy.
19. Rezygnacja i zwrot kosztów:



zapisy na półkolonie obejmują pełny tydzień,
rezygnację z półkolonii można dokonać tydzień przed rozpoczęciem do dn. 17.06.2019
r. do godz. 12.00,
pojedyncze nieobecności dziecka na półkolonii nie podlegają rozliczeniu finansowemu,
zwrot opłaty za turnus może nastąpić jedynie w przypadku znalezienia innego dziecka
na zwolnione miejsce,
po zakończeniu turnusu roszczenia finansowe nie będą rozpatrywane.





20. Rodzice/opiekunowie prawni:






nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii,
są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą odbierać
dziecko z półkolonii,
w przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu (dotyczy wyłącznie dzieci
powyżej 7 roku życia) rodzice zobowiązani są dostarczyć pisemne oświadczenie
do wychowawcy grupy lub dołączyć do karty kwalifikacyjnej uczestnika;
są zobowiązani zapewnić dziecku odpowiedni strój do prowadzonych danego dnia
zajęć zgodnych z harmonogramem.

21. Każdy uczestnik półkolonii powinien posiadać Szczecińską Kartę Aglomeracyjną, która
uprawnia do bezpłatnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej. W przypadku, gdy
dziecko nie posiada tej karty rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia
dziecko w bilety komunikacji miejskiej.
22.Rodzic/ opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz
publikowanie jego zdjęć na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w związku
z uczestnictwem na półkolonii.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję
jego treść.
Data: ……………...

Czytelny podpis Rodzica:……………………………
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