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REGULAMIN PÓŁKOLONII  
„WAKACJE NA SCENIE” 

 

1. Regulamin półkolonii obowiązuje kadrę, rodziców lub opiekunów prawnych oraz 
wszystkich uczestników półkolonii. 

2. Regulamin półkolonii wchodzi w życie w dniu 5 lipca 2021 r. i obowiązuje w trakcie 
wszystkich organizowanych turnusów do dnia zakończenia ostatniego turnusu, tj. do 
dnia 27 sierpnia 2021 r. 

3. Organizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie Człowiek Kultura. 
4. Półkolonie są bezpłatne - finansowane ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka. 
5. Głównym miejscem organizacji półkolonii jest Szkoły Katolickie w Płocku, 

ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 2A. 
6. Organizator planuje organizację turnusów półkolonii w następujących terminach: 

 
I turnus  5 lipca 2021 – 9 lipca 2021 
II turnus  12 lipca 2021 – 16 lipca 2021 
III turnus  19 lipca 2021 – 23 sierpnia 2021 
IV turnus      26 lipca 2021 – 30 lipca 2021 
V turnus       16 sierpnia 2021 – 20 sierpnia 2021 
VI turnus      23 sierpnia 2021 – 27 sierpnia 2021 
 

7. Każdy turnus składa się z 1 grupy piętnastoosobowej. 
8. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci urodzone w latach 2007 - 2012, tj. w wieku 

od 9 do 14 roku życia. 
9. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania dziecka na półkolonię jest: 

- wypełnienie i podpisanie karty kwalifikacyjnej,  przekazanie jej organizatorowi; 
- wypełnienie i podpisanie oświadczeń, przekazanie ich organizatorowi. 
 
10. Podczas turnusu organizator zapewnia opiekę i nadzór kadry (kierownika 

i wychowawcy wypoczynku) od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-15.30 
oraz w piątek 7:30-16.30. 

11.  Zajęcia odbywają się na podstawie planu ramowego półkolonii zgłoszonego do 
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku oraz według szczegółowego 
harmonogramu, który będzie uwzględniał potrzeby uczestników oraz przewidywane 
warunki podczas danego turnusu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie 
w sytuacjach wyższej konieczności powstałych z przyczyn niezależnych od 
organizatora. 

13. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom optymalne 
i bezpieczne warunki wypoczynku i umożliwić im udział w zaplanowanych zajęciach. 

14. Kadra jest wspólnie odpowiedzialna za opiekę i nadzór nad uczestnikami półkolonii 
oraz realizację swoich zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. 
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15. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodne z wybraną 
przez organizatora ofertą firmy ubezpieczeniowej. 

16. Kadra półkolonii lub organizator zobowiązani są do niezwłocznego 
powiadomienia rodzica lub opiekuna prawnego o urazach, wypadkach lub problemach 
zdrowotnych ich dziecka, które miały miejsce w trakcie zajęć półkolonijnych. 

17. W ramach każdego turnusu uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, na które 
składa się drugie śniadanie i obiad. Organizator nie zapewnia żadnych napojów. 

18. Na półkolonii obowiązuje zmiana obuwia. 
19. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za bezpieczną drogę uczestnika 

półkolonii do miejsca zbiórki i z powrotem. Transport odbywa się we własnym 
zakresie i na własny koszt rodzica lub opiekuna prawnego. 

20. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za punktualne przyprowadzenie 
dziecka i jego odebranie zgodnie z wyznaczonymi przez organizatora godzinami. 
Każdego dnia zbiórka odbywa się w godzinach 7.30 – 8.00, a odbiór dzieci 
następuje w godzinach 15.00 – 15.30 (z wyjątkiem piątku 16.00 - 16.30). 

21. Ze względów bezpieczeństwa do odbioru uczestnika półkolonii uprawniona jest 
wyłącznie osoba wskazana w formularzu odbioru dziecka przekazanym wraz 
z kartą kwalifikacyjną organizatorowi. W razie wątpliwości członek kadry może 
podczas odbioru uczestnika zażądać dokumentu tożsamości potwierdzającego 
dane osoby upoważnionej w formularzu. 

22. Rodzic lub opiekun prawny nie uczestniczy i nie towarzyszy uczestnikowi w zajęciach 
organizowanych w ramach półkolonii. 

23. Organizator oraz kadra nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników 
półkolonii podczas udziału w turnusie oraz za ich zniszczenie z własnej winy lub 
z winy innego uczestnika półkolonii. Z tego względu organizator odradza 
przynoszenie na półkolonie przedmiotów i urządzeń o dużej wartości (np. 
telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp.). 

24. Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub 
opiekunowie prawni. 

25. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 
niewykonywanie poleceń kierownika i wychowawcy półkolonii, nieprzestrzeganie 
regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. 

26. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 
- spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku; 
- udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach półkolonii, chyba że 
zostali z którychkolwiek zwolnieni przez rodzica lub opiekuna prawnego, lekarza albo 
wychowawcę; 
- zgłaszania uwag do kierownika lub wychowawcy półkolonii; 
- pomocy i opieki ze strony kierownika lub wychowawcy półkolonii. 

27.  Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 
- przestrzegać niniejszego Regulaminu półkolonii; 
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informować kadrę półkolonii o sytuacjach 
zagrażających życiu i zdrowiu; 
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- dbać o czystość i porządek oraz udostępnione wyposażenie, sprzęt i 
materiały dydaktyczne; 
- dbać o dobrą atmosferę w grupie i szanować innych uczestników grupy 
oraz kadrę półkolonii; 
- szanować swoją i cudzą własność. 

28. Uczestnikom półkolonii zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz 
niszczenia wyposażenia sprzętów i materiałów dydaktycznych.  

29. Wszelkie naruszenia niniejszego regulaminu mogą wiązać się z następującymi 
konsekwencjami: 
- upomnienie przez wychowawcę półkolonii; 
- upomnienie przez kierownika półkolonii; 
- zakaz udziału w niektórych zajęciach; 
- powiadomienie rodziców o zachowaniu dziecka; 
- wykluczenie z półkolonii. 

30. Rodzic lub opiekun ustawowy zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w: 
- strój do wyjścia na dwór dostosowany do panujących warunków atmosferycznych; 
- napoje; 
- obuwie na zmianę; 
- maseczkę. 

31. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zaznajomienia dziecka 
z postanowieniami regulaminu w zakresie dotyczącym uczestnika półkolonii. 

32. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty kwalifikacyjnej jest jednoznaczne 
z akceptacją niniejszego regulaminu półkolonii. 
 
 
 
 


