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REGULAMIN PÓŁKOLONII LATO WIEDZY 2020 

 Celem obozu jest nie tylko zapewnienie opieki nad dziećmi w godzinach pracy rodziców, ale przede 
wszystkim zapewnienie dzieciom udanych wakacji z bogatą ofertą programową. Oferujemy zajęcia 
sportowe, edukację i kulturę. 

 Uczestnikiem obozu jest każdy, kto bierze udział w jakiejkolwiek aktywności związanej z realizacją 
półkolonii letnich, tj.: opiekunowie, dzieci, instruktorzy, wolontariusze, sanitariusze. 

 W każdej sali i na całym obszarze, gdzie odbywa się półkolonia, obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania 
substancji uzależniających (alkohol, narkotyki). 

 Ramowy program półkolonii jest gotowy przed jego rozpoczęciem, jednak dzienny harmonogram może 
ulec zmianie w zależności od decyzji podjętej przez opiekuna obozu (uzgodnionej z kierownictwem 
Fundacji - biorąc pod uwagę pogodę, zmęczenie dzieci, etc.). 

 Doświadczeni instruktorzy – kierownik i wychowawca dbają o bezpieczeństwo dzieci i zrealizowanie 
programu półkolonii. 

 Uczestnicy zbierają się w godzinach 7.30-8.15, a odbierani są przez rodziców między 15.00-17.00 (godziny 
odbioru są na bieżąco potwierdzane z kierownikami danych turnusów i mogą różnić się w zależności od 
lokalizacji) 

 Każdy dzień rozpoczyna się przedstawieniem dzieciom ramowego planu dnia. 
 Półkolonia odbywa się w pięciodniowych turnusach. Jest możliwość zapisu na poszczególne dni turnusu.  
 Organizator bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu pozostawienia go przez rodziców na terenie 

półkolonii (wpisu na listę obecnych) do czasu odbioru po zakończonych zajęciach. 
 Na półkolonię dzieci mogą przynieść tylko najpotrzebniejsze rzeczy (w niektórych szkołach obuwie 

zmienne jest niezbędne). Zabronione jest noszenie, oraz używanie rzeczy, które mogłyby stanowić 
zagrożenie dla zdrowia oraz powodować szkody lub grozić moralnemu wychowaniu innych dzieci (broń, 
substancje uzależniające etc.). Rzeczy wartościowe (biżuteria, telefony komórkowe, etc.), dzieci mogą 
przynosić tylko na własną odpowiedzialność (rodziców). Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą 
odpowiedzialności za zagubione rzeczy. 

 Dla wszystkich uczestników zapewnione są trzy posiłki w ciągu dnia - rano przekąska (owoc), w południe 
obiad (drugie danie) oraz podwieczorek. W dniu wycieczki dzieci także mają zapewniony ciepły obiad lub 
suchy prowiant, rodzice są informowani na początku turnusu jaki będzie jadłospis na dany tydzień. 

 Podczas pobytu na półkolonii wszyscy uczestnicy mają zapewnioną wystarczającą ilość napojów, zarówno 
w trakcie zajęć prowadzonych na obszarze szkoły, jak i na wycieczkach. 

 Program przewiduje przerwę na obiad. 
 Półkolonia przeznaczona jest tylko dla zdrowych dzieci. Jeśli w ciągu dnia pojawią się jakieś problemy 

zdrowotne, opiekun główny obozu jest zobowiązany powiadomić rodziców dziecka, aby je odebrali do 
domu. 

 W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych któregoś dziecka, kierownik lub wychowawca 
udzielają mu pierwszej pomocy. W przypadku większych komplikacji zostanie niezwłocznie wezwane 
pogotowie ratunkowe i dziecko zostanie przetransportowane do jednostki medycznej. W takim przypadku 
kierownik półkolonii zobowiązany jest powiadomić organizatora i rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji. 
Rodzice zobowiązują się być osiągalni przez telefon (nr telefony podany w czasie rejestracji dziecka) 
w czasie trwania półkolonii. W przypadku telefonicznej niedostępności rodzica należy złożyć wniosek 
(z wyprzedzeniem) ze zgodą na leczenie dziecka. 

 Rodzice są zobowiązani do powiadamiania głównego opiekuna obozu o wszelkich zmianach w życiu 
dziecka, które mogłyby mieć wpływ na jego zachowanie czy stan zdrowia (sytuacja rodzinna, szczepionka, 
ukąszenia przez owady, etc.) 
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 Jeśli dziecko zachoruje w czasie trwania półkolonii i nie będzie w stanie uczestniczyć w dalszych zajęciach, 
rodzicom należy się zwrot do 50% opłaty za uczestnictwo. Odsetek ten jest obliczany, jako stosunek dni, 
które już miały miejsce do dni, które pozostały do końca półkolonii. 

 W przypadku, gdy dziecko nie będzie mogło w ogóle wziąć udziału w półkolonii z powodu choroby, po 
okazaniu (w ciągu 5 dni) zwolnienia lekarskiego, zostanie zwrócony całkowity (100%) koszt uczestnictwa. 

Płacąc za uczestnictwo dziecka, rodzice zgadzają się z zapisami regulaminu półkolonii, z którymi 
wcześniej mieli obowiązek się zapoznać. (Pełny tekst regulaminu dostępny jest na stronie internetowej 
Wiedza Nas Bawi - www.wiedzanasbawi.pl). 

 

 

Oświadczam, ze zaznajomiłem/łam się z treścią regulaminu półkolonii LATO WIEDZY 2020 

 

Imię i nazwisko:………………………..………………………………………………………………………..……………………………….………………….. 

Pełniona funkcja: Kierownik.    Miejscowość i data…………………………………….Podpis………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………..………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

Pełniona funkcja: Wychowawca.  Miejscowość i data………………………………….Podpis………………………………………………… 

 

Imię I nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rodzic/prawny opiekun: (imię, nazwisko dziecka):…………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość I data…………………………………………………………………………. 

Podpis……………………………………………………………. 

  

http://www.wiedzanasbawi.pl/

