
R E G U L A M I N „P Ó Ł K O L O N I I” 

1. Organizator: Organizatorem zajęć w ramach Półkolonii jest Zespół Placówek Kultury z siedzibą w Żmigrodzie przy ul. 

Wrocławskiej 12  

2.  Zajęcia organizowane są w następującym terminie:  

1) od dnia 17.02.2020 do dnia 21.02.2020 r. 

Zajęcia odbywają się w Żmigrodzkim Ośrodku Kultury oraz w terenie (wg. programu)  

3.  Uczestnicy:  

uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież w wieku: 7-12 lat.  

prawni opiekunowie uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki, gdzie odbywają się 

zajęcia w ramach ”Półkolonii” i drogę powrotną do domu. 

w przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek przedstawienia 

Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę okoliczność.  

4.  Po zakończonych zajęciach dzieci odbierane są przez prawnych opiekunów lub osoby wcześniej przez nich wskazane, za 

wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do domu, o którym mowa wyżej.  

5. W wypadku nieodebrania dziecka po godzinie 15:00 organizator zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby o tym 

zdarzeniu.  

6. W karcie kwalifikacyjnej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania informacji o stanie zdrowia dziecka.  

7. Organizator zapewnia wyżywienie (wg. harmonogramu)  

8. Zapisy: Warunkiem zapisania dziecka jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej i pozytywna opinia kierownika wypoczynku. 

Kartę wraz z zaakceptowanym regulaminem należy dostarczyć do 31 stycznia 2020 r. do Gminnego Centrum Informacji 

(ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród wejście od strony biblioteki). Informacje o zakwalifikowaniu dziecka będzie można 

uzyskać w terminie 5 dniu roboczych od złożenia karty. Opłatę w wysokości 220 zł (mieszkańcy Gminy Żmigród) lub 240 zł 

(mieszkańcy spoza Gminy Żmigród) należy dokonać w kasie ZPK po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka. 

9.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Półkolonii, Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Rezygnacja z części 

zajęć nie powoduje obniżenia kosztów Półkolonii. Uczestnik ponosi wówczas koszty w całości według cennika.  

10.  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń  

11.  Obowiązki uczestnika zajęć:  

stosowanie się do poleceń wychowawców  

branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie cyklu zajęć.  

przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia,  

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika warsztatów lub 

osoby trzeciej poinformowanie wychowawców  

 zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu,  

szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych, 

 kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków.  

12. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom zajęć oraz osobom trzecim odpowiedzialni są jego 

opiekunowie prawni.  

13. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego opiekunowie prawni.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć. 

15.  Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna niesubordynacja, 

niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą , a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.  

16.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Półkolonii w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 

Organizatora. W takim przypadku następuje zwrot całości wniesionych opłat (bez odsetek). Warunkiem uruchomienia 

Półkolonii jest zebranie się grupy min. 20 osób w danym tygodniu. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania zajęć oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

Zwracamy się z prośbą o nie przynoszenie na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, 

muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.  

Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych ich dzieci dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie 

wizerunku dzieci w materiałach informacyjnych i reklamowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Kultury 

w Żmigrodzie.  

Akceptuję regulamin:  

………..……………………….  

( podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


