
REGULAMIN ZIMOWYCH PÓŁKOLONII GMINNYCH

1. Organizatorem Półkolonii jest Wołowski Ośrodek Kultury, ul. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki,

a rodzic do oddania dziecka pod opiekę w dniach, o których mowa w par. 4, w godzinach 8:00-16:00.
Nadzór nad uczestnikami półkolonii sprawować będzie odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna.

3. Każde dziecko przychodzące i opuszczające zajęcia, każdego dnia będzie miało sprawdzaną temperaturę,
która dokumentowania będzie w dzienniku zajęć.

4. Półkolonie składają się z  dwóch turnusów, przy czym każdy z nich trwa 5 dni (poniedziałek – piątek).
Turnusy będą odbywać się w Wołowie, Lubiążu, Starym Wołowie oraz Krzydlinie Wielkiej.
Ilość grup utworzonych w danym turnusie/danej miejscowości będzie uzależniona od ilości zgłoszeń.

 Terminy: 
- I TURNUS 04.01.2021-08.01.2021
- I TURNUS 04.01.2021-08.01.2021 (z wyłączeniem Święta Trzech Króli)
- II TURNUS 11.01.2021-15.01.2021

5. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci ze szkół podstawowych klasy I-IV.
6. Aby wziąć udział w półkoloniach należy:

- być uczniem Szkoły Podstawowej.
- zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM;
- wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ, dostępną na stronie www.wok-wolow.pl;
- dokonać  wymaganych  wpłat  należności,  w  tym:  250,00  zł/  osoba  –  tygodniowy  udział

w Półkoloniach.
7. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,

regulaminu obiektów, w których aktualnie przebywa, a także innych szczegółowych regulaminów (takich
jak np. regulaminu ppoż., itp.) oraz stosowania się do poleceń kierownika półkolonii, wychowawców i
instruktorów.

8. Nie zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje,
włącznie  z  dyscyplinarnym  usunięciem  uczestnika  z  półkolonii  na  koszt  rodziców  lub  opiekunów.
Wysokość kosztów ustala Organizator.

9. Zabrania  się  samowolnego  opuszczania  miejsca  pobytu.  Wszystkie  wyjścia  poza  teren  Organizatora
odbywają się w sposób zorganizowany, pod opieką wychowawcy. Uczestnik Półkolonii zobligowany jest
do przestrzegania PORZĄDKU DNIA. Każdy uczestnik dba o czystość ośrodka i jego otoczenia.

10. Zabrania  się  działań  zagrażających bezpieczeństwu,  zdrowiu  i  mieniu  swojemu i  innych  uczestników
półkolonii.

11. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu,
wulgarnego  zachowania,  wszczynania  awantur,  bijatyk,  zakłócania  spokoju  innym  uczestnikom
półkolonii.

12. Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów. Zalecamy
deponowanie pieniędzy i dokumentów u wychowawcy.

13. Za  zagubiony  sprzęt  RTV  oraz  inne  wartościowe  rzeczy  uczestnika  pozostawione  bez  opieki
(niezdeponowane u wychowawcy lub kierownika) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

14. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
15. Uczestnicy półkolonii przy każdy wyjściu z miejsca w którym odbywają się półkolonie idą zwartą grupą,

stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy.
16. W czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne. Jezdnię wolno

przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, zachowując szczególną ostrożność. Zabrania się
wybiegania na jezdnię, popychania oraz innych lekkomyślnych postępowań.

17. Używanie  telefonów  komórkowych,  gier  elektronicznych  itp.  jest  dopuszczalne  wyłącznie  w  czasie
wskazanym  przez  wychowawcę.  Dla  zapewnienia  komunikacji  z  rodzicami,  wychowawcy  wyznaczą
godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka. W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo
ważnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy.

http://www.wok-wolow.pl/


18. Uczestnik  w  sytuacji  złego  samopoczucia  fizycznego  i  psychicznego,  bez  względu  na  porę  dnia
i odbywające się zajęcia, zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym swojego wychowawcę lub
innego członka kadry.

19. Uczestnik może wziąć udział w półkoloniach jeśli  w ciągu ostatnich 14 dni licząc od dnia rozpoczęcia
udziału w Półkoloniach nie gorączkował oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

20. Udział w półkoloniach jest równoznaczny z przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na
Organizatora  w  następujących  polach  eksploatacji:  wielokrotne  eksponowanie  prac,  zamieszczanie
fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach, na stronach
internetowych  oraz  portalach  społecznościowych  Wołowskiego  Ośrodka  Kultury  oraz  Dzień  Dobry
Wołów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

21. Półkolonie  organizowane  są  wg  wytycznych  MEN,  MZ  i  GIS.  Pełna  treść  dostępna  jest  na  stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole.

22. Udział w półkoloniach jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.
23. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania organizacji wypoczynku.

Dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury
      Robert Sadowski

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole

