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REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE 
„WAKACJE NA SCENIE” 

 
 
I. Organizator półkolonii: 

Stowarzyszenie Człowiek Kultura 
 
II. Program półkolonii: 

 
 Program przewiduje: seans kinowy, wycieczkę, warsztaty teatralne, obiad, spektakl. 

 Dla każdego uczestnika zapewnione ubezpieczenie NNW. 

 Przewidziana liczba uczestników zajęć to 80 osób (60 polskich dzieci, 20 ukraińskich 
dzieci). 

 Jeden turnus obejmuje 1 grupę piętnastoosobową w wieku od 11 do 15 roku życia. 

 Czas trwania zajęć: 8:00 – 15:00. 

 
III. Półkolonie będą realizowane w sześciu turnusach: 

 
I turnus  18 lipca 2022 – 22 lipca 2022 
II turnus  25 lipca 2022 – 29 lipca 2022 
III turnus  01 sierpnia 2022 – 05 sierpnia 2022 
IV turnus         08 sierpnia 2022 – 12 sierpnia 2022 

 
 
IV.  Zasady postępowania rekrutacyjnego 
 

1. Na półkolonie przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2007 – 2011 tj. w wieku od 11 do 
15 lat zamieszkałe na terenie Płocka. 

2. Rekrutacja rozpocznie się 01.07.2022 r. o godz. 15:00 i będzie trwała do godz. 17:00. 

3. Przyjęcia dzieci na półkolonie odbywają się na podstawie złożonej przez 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej 
wraz z dołączonym do niej podpisanym oświadczeniem. 

5. Karty kwalifikacyjne oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej 
Stowarzyszenia Człowiek Kultura (www.czlowiekkultura.pl) od dnia 27 czerwca 2022 r.  
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V. Miejsce i sposób składania formularzy 
 

1. Karty kwalifikacyjne oraz oświadczenia przyjmowane są w Szkołach Katolickich 
w Płocku na ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 2A, dn. 01.07.2022 r. od godz. 15:00 do 
17:00. 

2. Karty kwalifikacyjne oraz oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni składają osobiście 
(dokumentacja przesłana mailowo nie będzie brana pod uwagę).  

 

VI. Zakwalifikowanie do udziału w półkoloniach 
 

1. Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na półkolonie z powodu wyczerpania liczby 
miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z półkolonii, zwalniane miejsca będą mogły zająć 
dzieci wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do wypełnienia i przedłożenia 
w podanym terminie innych wymaganych dokumentów. Brak złożenia kompletu 
dokumentów dyskwalifikuje dziecko z uczestnictwa w półkoloniach. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka o wyniku rekrutacji zostaną powiadomieni 
telefonicznie. 

5. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w półkoloniach rodzice są zobowiązani 
powiadomić organizatora o tym fakcie, co najmniej dzień przed rozpoczęciem zajęć. 

6. W przypadku niewystarczającej ilości dzieci pochodzących z Ukrainy ich miejsca zostaną 
uzupełnione dziećmi z listy rezerwowej. 
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