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REGULAMIN 
PÓŁKOLONII 
MIEJSKA I GMINNA 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W WOŁOWIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Organizatorem półkolonii jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie z siedzibą 
w Wołowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 8. 
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku  
i właściwej opieki w godzinach 8:00-18:00 . Nadzór nad uczestnikami półkolonii sprawować będzie 
odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna. 
3. Półkolonie organizowane są w ramach akcji: Wakacje z Kulturą 
4. Półkolonie składają się z sześciu turnusów, z których każdy trwa 5 dni (poniedziałek – 
piątek). 
5. Nazwy i terminy turnusów: 
I turnus:   “ Tydzień niemiecki” 04.07.2016 – 08.07.2016 

II turnus: “ Tydzień angielski” 11.07.2016-15.07.2016 

III turnus: “ Tydzień niemiecki” 18.07.2016-22.07.2016 

IV turnus: „ Tydzień angielski” 25.07.2016-29.07.2016 

V turnus:  „ Tydzień niemiecki” 01.08.2016-5.08.2016 

VI turnus „ Tydzień angielski” 08.08.2016-12.08.2016 

6. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Każde dziecko może wziąć udział 
maksymalnie dwóch turnusach.  
7. Aby wziąć udział w półkoloniach należy być czytelnikiem Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wołowie, posiadać Kartę Biblioteczną, a także opłacić koszty tygodniowego 
uczestnictwa w wysokości ustalonej przez Organizatora . 
8. W razie nieposiadania Karty Bibliotecznej, należy ją wyrobić (koszt 2,50 zł). 
9. 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., regulaminu kąpieli w basenie itp.) oraz stosowania 
się do poleceń kierownika półkolonii, wychowawców i instruktorów. 
10. 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. 
11.  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. 
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12.  Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych 
uczestników półkolonii. 
13.  Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, 
palenia tytoniu, wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym 
uczestnikom półkolonii. 
14.  Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów 
(paszport, legitymacja). Zalecamy zdeponowanie pieniędzy i dokumentów u wychowawcy. 
15.  Za zagubiony sprzęt RTV oraz inne wartościowe rzeczy uczestnika pozostawione bez opieki 
(niezdeponowane u wychowawcy lub kierownika) organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
16.  Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko. 
17.  Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika i 
wychowawcy. Samodzielna, nienadzorowana kąpiel jest surowo zabroniona. Uczestnicy kąpieli 
zobowiązani są przestrzegać zaleceń i nakazów ratownika. Kąpiel rozpoczyna się i kończy ustalonym 
sygnałem. 
18.  Przed wejściem do wody oraz po zakończeniu kąpieli odbywa się liczenie uczestników 
kąpieli. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany oraz skakać do wody. W czasie kąpieli 
zabrania się lekkomyślnych żartów (przewracania kąpiących się dzieci itp.) oraz wywoływania 
mylnych alarmów. Wszyscy uczestnicy zobligowani są do zachowywania czystości na terenie 
kąpieliska. 
19.  Uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy. 
20.  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. 
21.  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. 
22.  Uczestnik w sytuacji złego samopoczucia fizycznego i psychicznego, bez względu na porę 
dnia i odbywające się zajęcia, zobowiązany jest natychmiastowo powiadomić o tym swojego 
wychowawcę lub innego członka kadry. 
23. Uczestnicy Półkolonii wyrażają zgodę na zamieszczenie przez  Miejską i Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Wołowie swojego wizerunku utrwalonego podczas Półkolonii , na stronie i podstro-

nach: www,migbp-wolow.pl (www.migbp-wolow.pl) w celach związanych z upublicznieniem fotore-

lacji z  przebiegu Półkolonii. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszego Regulaminu, nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, a w szczególności do 
poinformowania mojego dziecka o konsekwencjach jego niestosowania.    

 
 

data ….......................  podpis uczestnika ............................................   
 
data ….......................  podpis opiekuna/rodzica ........................................ 
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