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§ 1. 

1. Wypoczynek w formie półkolonii organizuje Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju 

Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku, zwane dalej Organizatorem lub 

Stowarzyszeniem. 

2. Regulamin półkolonii obowiązuje kierownika/-ów wypoczynku, wychowawców 

wypoczynku, kadrę zatrudnianą przez Organizatora w celu realizacji programu 

wypoczynku, a także rodziców lub opiekunów prawnych uczestników wypoczynku 

oraz wszystkich uczestników wypoczynku. 

3. Regulamin półkolonii wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. i obowiązuje           

w trakcie wszystkich półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie. 

4. Podstawowym miejscem prowadzenia zajęć podczas organizowanych przez 

Stowarzyszenie półkolonii jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku-

Golejowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29. 

 

§ 2. 

1. Każdy turnus półkolonii składa się z przynajmniej jednej grupy liczącej minimalnie 

12, a maksymalnie od 15 do 20 osób, w zależności od wieku uczestników 

wypoczynku, a także stanu ich zdrowia. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci       

i młodzież szkoły podstawowej lub gimnazjum w wieku od 6 do 14 roku życia. 

Uczestnik najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii musi mieć ukończone lat 6, bądź 

najpóźniej w dniu zakończenia półkolonii  nie mieć ukończonych lat 15. 

2. Podstawowym warunkiem udziału dziecka w danym turnusie półkolonii jest 

wniesienie przez rodzica lub opiekuna prawnego opłaty w wysokości i w terminach 

zgodnych z zawartą z Organizatorem umową oraz wypełnienie odpowiednich rubryk 

karty kwalifikacyjnej i przekazanie jej Organizatorowi, który kwalifikuje bądź 

odmawia zakwalifikowania dziecka do udziału w wypoczynku. 

3. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika wypoczynku zobowiązany jest także 

dostarczyć Organizatorowi formularz odbioru dziecka z półkolonii lub oświadczenie   

o samodzielnym przychodzeniu i powrocie dziecka w ramach półkolonii.  

4. Podczas każdego turnusu Organizator zapewnia opiekę i nadzór kierownika                 

i wychowawcy wypoczynku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
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§ 3. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie półkolonii      

i harmonogramie jego realizacji w sytuacjach nagłych, powstałych z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. 

2. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika półkolonii jest niezwłocznie informowany        

o wszelkich urazach, wypadkach lub problemach zdrowotnych dziecka, które miały 

miejsce w trakcie zajęć półkolonijnych na zasadach określonych w przepisach prawa 

oświatowego. 

3. W ramach każdego turnusu uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, zgodnie            

z zawartą z rodzicem lub prawnym opiekunem uczestnika półkolonii umową. 

 

§ 4. 

1. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za bezpieczną drogę uczestnika 

półkolonii do miejsca zbiórki wyznaczonego przez kierownika lub wychowawcę 

wypoczynku i z powrotem. Transport odbywa się we własnym zakresie i na własny 

koszt rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za punktualne przyprowadzenie 

dziecka i jego odebranie zgodnie z wyznaczonymi przez Organizatora godzinami. 

Każdego dnia zbiórka odbywa się w godzinach od 7:30 do 8:30, a odbiór dzieci 

następuje w godzinach od 15:00 do 15:30. 

3. Ze względów bezpieczeństwa do odbioru uczestnika półkolonii uprawniona jest 

wyłącznie osoba wskazana w formularzu odbioru dziecka przekazanym wraz z kartą 

kwalifikacyjną Organizatorowi. W razie wątpliwości kierownik lub wychowawca 

wypoczynku może podczas odbioru uczestnika zażądać dokumentu tożsamości 

potwierdzającego dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka w formularzu,            

o którym mowa powyżej. 

4. Istnieje możliwość samodzielnego przychodzenia uczestnika półkolonii na zajęcia       

i powrotu z zajęć do domu. Rodzic lub opiekun prawny dziecka, które będzie 

samodzielnie przychodziło i wracało z zajęć do domu, zobowiązany jest do 

poinformowania o tym fakcie Organizatora i przekazania Organizatorowi stosownego 

oświadczenia w tym zakresie wraz z kartą kwalifikacyjną. Uczestnik półkolonii będzie 

ponadto zobowiązany do każdorazowego informowania kierownika półkolonii            

o zamiarze wyjścia do domu po zakończonych zajęciach. 
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5. W przypadku, gdy uczestnik półkolonii nie może samodzielnie wracać po zajęciach do 

domu, rodzic lub prawny opiekun dziecka zobowiązany jest do odbioru dziecka         

w wyznaczonych przez Organizatora godzinach. Nieodebranie dziecka w terminie 

bądź wyznaczenie do odbioru dziecka osób do tego nieupoważnionych będzie 

skutkowało przekazaniem dziecka odpowiednim służbom na zasadach określonych    

w przepisach ogólnych lub obciążeniem rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

dodatkową opłatą, zgodnie z zawartą z Organizatorem umową.  

 

§ 5. 

1. Rodzic lub opiekun prawny nie uczestniczy i nie towarzyszy uczestnikowi w zajęciach 

organizowanych w ramach półkolonii. 

2. Organizator oraz kierownik i wychowawcy wypoczynku nie odpowiadają za rzeczy 

zagubione przez uczestników półkolonii podczas udziału w turnusie oraz za ich 

zniszczenie z własnej winy lub z winy innego uczestnika półkolonii. Z tego względu 

organizator odradza przynoszenie na półkolonie przedmiotów i urządzeń o dużej 

wartości (np. telefonów komórkowy, odtwarzaczy muzyki), chyba że są niezbędne do 

kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem. 

 

§ 6. 

1. Uczestnicy półkolonii mają prawo do spokojnego, radosnego i bezpiecznego 

wypoczynku, udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach półkolonii, 

w tym wyjściach i wycieczkach, chyba że zostali z którychkolwiek z nich zwolnieni 

przez rodzica lub opiekuna prawnego, lekarza, kierownika albo wychowawcę 

wypoczynku, zgłaszania uwag do kierownika lub wychowawcy wypoczynku, pomocy 

i opieki ze strony kierownika lub wychowawcy wypoczynku. 

2. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek przestrzegać niniejszego regulaminu 

półkolonii, stosować się do poleceń kierownika i wychowawcy wypoczynku, 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informować kierownika i/lub wychowawcę 

wypoczynku o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, dbać o czystość i porządek 

oraz udostępnione wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne, dbać o dobrą 

atmosferę w grupie i szanować innych uczestników grupy oraz kierownika                   

i wychowawcę wypoczynku, szanować swoją i cudzą własność. 
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3. Uczestnikom półkolonii zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz 

niszczenia udostępnionego wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych. 

 

§ 7. 

1. Wszelkie naruszenia niniejszego regulaminu mogą wiązać się z następującymi 

konsekwencjami: 

a) upomnienie przez wychowawcę wypoczynku, 

b) upomnienie przez kierownika wypoczynku, 

c) powiadomienie rodzica/-ów lub prawnego/-ych opiekuna/-ów o zachowaniu 

dziecka, 

d) wykluczenie z dalszego udziału w półkoloniach (bez prawa zwrotu poniesionych 

kosztów) w przypadkach, gdy zachowanie uczestnika półkolonii zagraża jego 

życiu i/lub zdrowiu bądź życiu i/lub zdrowiu innych uczestników półkolonii. 

2. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnej legitymacji 

szkolnej, uprawniającej do ulgowych przejazdów komunikacją miejską. 

3. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w ubranie          

i obuwie (najlepiej sportowe) na zmianę, strój do wyjścia na dwór dostosowany do 

panujących warunków atmosferycznych, a także, w przypadku wyjścia np. na basen, 

w strój, który pozwoli dziecku na udział w zajęciach.  

4. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zaznajomienia dziecka                       

z postanowieniami niniejszego regulaminu w zakresie dotyczącym uczestnika 

półkolonii. 

5. Zawarcie umowy udziału dziecka w półkoloniach oraz przekazanie organizatorowi 

karty kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu półkolonii. 

6. Rodzic lub prawny opiekun dziecka jest zobowiązany wraz ze wskazanymi w treści 

regulaminu dokumentami przekazać Organizatorowi również jedną podpisaną kopię 

niniejszego regulaminu. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią powyższego regulaminu, przyjmuję ją do 

wiadomości, a także akceptuję jego postanowienia. 

 

……………………………………    …………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)     (data i czytelny podpis dziecka-uczestnika półkolonii)  

 


