REGULAMIN PÓŁKOLONII
Półkolonia organizowana jest w oparciu o wytyczne MEN, GIS MZ:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-zimowego-dzieci-imlodziezy-w-roku-szkolnym-2021/2022
Organizator, kadra i obsługa półkolonii, rodzice uczestników oraz uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania w/w zapisów!!!
I. Cele półkolonii:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku.
2. Dbanie o wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci poprzez ich udział w zajęciach animacyjnych, artystycznych,
sportowych i rekreacyjnych.
3. Wdrażanie do zasad współżycia w grupie oraz dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych.
II. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas trwania półkolonii:
a) uczestnicy półkolonii:
- są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z przestrzeganiem zasad higieny:
częstego mycia rąk, zdrowego odżywiania i nawodniania organizmu, korzystaniu ze sprawdzonych źródeł wiedzy
o zagrożeniach dotyczących zdrowia
b) rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii:
- są odpowiedzialni za: bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z placówki
wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez osoby wskazane przez nich w stosownym upoważnieniu,
- udostępniają organizatorowi/kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację,
- zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących
objawów choroby,
- jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma
obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii
lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku,
III. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów/wychowawców w godz. 7.00 – 16.00, chyba że program zajęć
w
danym
dniu
stanowi
inaczej,
o
czym
rodzice
będą
poinformowani
wcześniej.
IV. Uczestnicy mają przede wszystkim obowiązek: zapoznania się i przestrzegania procedur dotyczących zapobiegania
zakażenia koronawirusem, a także zachowywać się kulturalnie, podporządkować się poleceniom wychowawców
i kierownika wypoczynku, przestrzegać regulaminów obiektów w których się znajdują, przestrzegać podstawowych zasad
bezpiecznego poruszania się na drodze i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nie oddalać się od grupy bez wiedzy
i przyzwolenia opiekuna, a w przypadku złego samopoczucia - niezwłocznie zgłosić to wychowawcy, dbać o higienę
osobistą,
zachować
ład
i
porządek,
zgłaszać
wychowawcy
wszelkie
zauważone
zagrożenia.
V. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: spokojnego i bezpiecznego wypoczynku, uczestniczenia we wszystkich zajęciach
i imprezach organizowanych podczas turnusu, korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji
programu półkolonii, wyrażania opinii na temat organizacji zajęć i zgłaszania propozycji zmian.
VI. Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony lub ukarany. Za aktywność i wzorowe zachowanie
przewiduje się następujące wyróżnienia i nagrody: wyróżnienie przez wychowawcę i kierownika wypoczynku, wyróżnienie
dyplomem lub nagrodą rzeczową. Za przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminów uczestnik może być ukarany upomnieniem
i naganą przez opiekuna grupy i kierownika, a za rażące naruszanie regulaminu uczestnik może być wydalony z półkolonii.
VIII. Organizator półkolonii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które uczestnik półkolonii zabierze
ze sobą na wypoczynek.
IX. Za szkody umyślnie wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
X. W każdym czasie rodzice/opiekunowie prawni – mogą kontaktować się z wychowawcą grupy.

