
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W KLUBIE SMOK 

I. ORGANIZACJA 

1. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 7-13 lat. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do szkół gminy Otwock. 

3. Półkolonie odbywają się w następujących terminach: 
I turnus od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w Klubie smOK w godz. od 8.00-16.00 
II turnus od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w Klubie smOK w godz. od 8.0 – 16.00 
 

4. Plan zajęć sporządzany jest przez Kierownika i Wychowawców półkolonii. Rodzice/ 
Opiekunowie Prawni są zapoznawani z programem zajęć w momencie zapisywania 
dziecka na półkolonie.  

 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

6. O konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w „Planie zajęć” Organizator 
zobowiązuje się poinformować  Rodziców lub Opiekunów Prawnych dziecka 
możliwie jak najszybciej. 

7. Wpłata i oddanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika w terminie 01 lutego 2020 
jest warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na półkoloniach.  

8. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek dokonać wpłaty należności za  turnus 
w dniu zapisu, co jest potwierdzeniem wpisania dziecka na listę uczestników. 

9. Rodzice podpisują umowę z kierownikiem kolonii, akceptując tym samym  zapisy 
poniższego regulaminu. 

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach Rodzice lub Opiekunowie 
prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora - najpóźniej 
na tydzień przed rozpoczęciem turnusu. 

11. Za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania turnusu, z przyczyn 
innych niż udokumentowane wypadki losowe, zwrot kosztów nie przysługuje. 

12. Na półkoloniach obowiązuje zakaz spożywania napojów energetycznych. 

13. Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą 
Rodzice lub Opiekunowie Prawni uczestnika (KC Art. 427).  

14. Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie Rodzice/Opiekunowie Prawni 
wypełniają kartę uczestnika, w której podają dane dotyczące dziecka zwłaszcza 
aktualny telefon kontaktowy do Rodzica lub Opiekuna dziecka – uczestnika 
półkolonii. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika. 

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz 
za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników, a dokonanych przez 
innych uczestników półkolonii.  



 
17. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

18. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 
 

19. Organizator zapewnia wyżywienie (tj. obiad oraz ciepłe napoje i wodę pitną). 
 

20.  Uczestnicy mogą przynosić własne napoje, kanapki, drobny deser. Spożywanie 
prowiantu i posiłku będzie odbywać się jedynie w czasie wskazanym przez 
wychowawcę (czas krótkiego śniadania i obiadu). To ograniczenie nie dotyczy picia 
wody przez dzieci. 

 
21.  Organizator zapewnia gry planszowe, akcesoria sportowe oraz materiały plastyczne 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

BEZPIECZEŃSTWO  

22.  Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do respektowania wszystkich poleceń 
wychowawców.  

23.  Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i p.poż. 

24.  Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia 
Rodziców/Opiekunów Prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach 
wychowawczych, na numer telefonu podany w Karcie Kwalifikacyjnej. W takim 
przypadku Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia pomocy 
lekarskiej i opiekuńczej dziecku, przez czas w którym dziecko pozostaje pod jego 
opieką.  

KADRA 

25.  Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego 
obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi 
przepisami. 

26.  Bezpośrednią pieczę nad Uczestnikiem sprawują Wychowawcy. 

27.  Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodne z  warunkami 
wynikającymi z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, 
jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z dnia 
21.01.1997 r. z późniejszymi zmianami. 

28.  Wychowawca ma obowiązek: 
a. przestrzegać postanowień  i warunków Karty Kwalifikacyjnej Uczestników 

wypoczynku oraz niniejszego Regulaminu; 
b. prowadzić Dziennik Zajęć; 
c. prowadzić zajęcia zgodnie z Planem zajęć, zgodnie z najwyższą starannością  

i profesjonalizmem, w najlepiej pojętym interesie Uczestników; 
d. sprawować pieczę i bezpośredni nadzór nad Uczestnikami i nie pozostawiać  

ich bez opieki; 
e. zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom wypoczynku; 
f. szanować godność każdego Uczestnika półkolonii. 
g. po zakończeniu zajęć każdego turnusu półkolonii Wychowawca ma obowiązek 

dostarczyć do Kierownika uzupełnione Karty Uczestników wraz z prowadzonym 



 
Dziennikiem Zajęć. Kierownik po sprawdzeniu tych dokumentów ma obowiązek 
dostarczyć je do Organizatora półkolonii.  

BENEFICJENCI 
 

29.  Rodzice/Opiekunowie Prawni: 
a. Poprzez podpisanie umowy i złożenie podpisu na Karcie Kwalifikacyjnej, wyrażają 

zgodę na uczestnictwo dziecka (Uczestnika) w półkolonii i na przejęcie nad nim 
pieczy przez Organizatora w czasie i na warunkach wynikających z tego Regulaminu; 

b. Nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii; 
c. Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie  

z planem zajęć, oraz odnotowania tego faktu w Karcie Wejść i Wyjść u Wychowawcy 
grupy; 

d. Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka (Uczestnika) do miejsca, w jakim 
odbywają półkolonie i z powrotem; 

e. W razie konieczności zobowiązani są wskazać Osoby Upoważnione, które mogą 
odbierać dziecko z półkolonii i zawrzeć te informacje w Karcie Kwalifikacyjne (imię 
nazwisko, nr dowodu osobistego). Odebranie Uczestnika przez Osobę Upoważnioną 
może odbyć się wyłącznie na podstawie dowodu osobistego Osoby Upoważnionej  
i jej czytelnego podpisu w Karcie Wyjść;  

f. W przypadku wyrażenia przez Rodzica /Opiekuna Prawnego Uczestnika zgody  
na samodzielne przychodzenie Uczestnika na zajęcia i powrotu z zajęć do domu, 
zobowiązani są zawrzeć tę informację w Karcie Kwalifikacyjnej. Uczestnik taki 
zobowiązany jest do odnotowania swojego wyjścia w Karcie Wejść i Wyjść  
u Wychowawcy grupy; 

g. Wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku swojego dziecka w formie 
fotografii i filmu przez Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu (MOKTiS) w trakcie 
każdego dnia półkolonii oraz jego rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby informacyjne  
i reklamowe. 
 

31. Uczestnicy 
1. Uczestnicy mają prawo do: 
a. spokojnego, bezpiecznego wypoczynku; 
b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas półkolonii; 
c. wnoszenia próśb i wniosków do Wychowawców; 
d. uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców lub Kierownika półkolonii. 

 
2. Uczestnicy mają obowiązek: 
a. wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia; 
b. przestrzegać Regulaminów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa; 
c. dbać o własne bezpieczeństwo oraz nie narażać na niebezpieczeństwo innych 

Uczestników półkolonii, dbać o czystość i porządek oraz własne mienie oraz mienie 
Innych Uczestników i Organizatora.; 

d. przestrzegać zasady BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 
zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować o tym niezwłocznie Wychowawcę;  

e. nie oddalać się od grupy i Wychowawcy, zgłaszać Wychowawcy chęć 
każdorazowego oddalenia się od grupy i Wychowawcy, nawet chwilowe (np.wyjście 
do toalety i innych obiektów na terenie Otwocka); 

f. zgłaszać Wychowawcy samodzielne wyjście z placówki po zakończonych zajęciach,  
za zgodą Rodzica /Opiekuna Prawnego i dokonać wpisu do Karty Wyjścia; 

g. zachowywać się spokojnie, godnie, z szacunkiem do Wychowawców, innych 
Uczestników i samego siebie; 



 
h. dbać o dobrą, przyjazną, spokojną atmosferę w grupie i brać czynny udział  

w zajęciach; 
3. Każdego dnia Uczestnik powinien mieć nakrycie głowy, odpowiednią do pogody  

i temperatury odzież wierzchnią oraz krem z filtrem ochronnym, ponieważ  
przy sprzyjających warunkach pogodowych zajęcia będą się odbywały również  
na świeżym powietrzu; 

4. Samowolne oddalenie się od Wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie  
i niewykonywanie poleceń Wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu 
spowoduje następujące konsekwencje: 

a. upomnienie przez Wychowawcę; 
b. powiadomienie Rodziców/Opiekunów Prawnych o niewłaściwym zachowaniu; 
c. wykluczenie z półkolonii. 

5. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: agresywnego  zachowania się, 
używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu, 
zażywania narkotyków i dopalaczy; 

6. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika półkolonii  
jego Rodzice/Opiekunowie Prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy 
wyrządzonej szkody; 

7. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Opiekunów półkolonii, Kierownika 
półkolonii oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych w trakcie trwania półkolonii; 

8. W/w osoby poświadczają podpisem, że zapoznały się z treścią powyższego 
regulaminu i akceptują jego warunki oraz zobowiązują się do zapoznania z jego 
treścią dziecka i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu jego postanowień. 

 

REGULAMIN ZAPISÓW NA PÓŁKOLONIE 
 

1. Zapisy prowadzone będą w siedzibie Klubu smOK (Otwock, ul. Warszawska)  
w godz. 12.00-14.00 w sobotę 1 lutego 2020 r. 

2. Półkolonie stanowią trzy grupy maksymalnie 15. osobowe. 

3. Jedna osoba może zapisać maksymalnie dwójkę dzieci lub rodzeństwo. 

4. Aby dokonać zapisu należy podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, telefon 
kontaktowy rodzica lub opiekuna, wypełnić kartę kwalifikacyjną, podpisać umowę 
oraz dokonać wpłatę. 

5. Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane w drugiej kolejności (po zgłoszeniach 
osobistych). 

6. Pierwszeństwo przy zapisie mają dzieci uczęszczające do szkół otwockich 
(konieczność okazania legitymacji szkolnej). 

 


