Regulamin uczestnictwa w półkoloniach/wypoczynku
1. Organizatorem półkolonii/wypoczynku jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
2. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku w dniach od 03.07.17 – 07.07.17 i 21.08.17 - 25.08.17
od godziny 9:00 do godziny 15:00. Tylko w podanych godzinach uczestnicy przebywają pod opieką
Organizatora.
3. Uczestnicy :
 uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku: 7 ‐ 12 lat (ukończone 7 lat, czyli rocznik 2010)
 opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki, gdzie odbywają
się zajęcia w ramach turnusu i z powrotem.
 w przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek przedstawienia
Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę okoliczność.
4. Po zakończonych zajęciach, w ramach półkolonii/ wypoczynku dzieci odbierane są przez osoby upoważnione
w karcie zgłoszeniowej, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do domu, o którym mowa wyżej.
5. W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania jego chorób i ogólnego
stanu zdrowia.
6. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie: jeden ciepły posiłek.
7. Zgłoszenie na półkolonie:
 Zgłoszenia odbywają się tylko i wyłącznie telefonicznie w wyznaczonym przez Organizatora terminie w
sposób zwyczajowo przyjęty u Organizatora.
 Po zgłoszeniu dziecka/dzieci, osobiście w biurze M-GCKiS lub za pośrednictwem strony internetowej
opiekunowie prawni dziecka pobierają Karty kwalifikacyjne wraz z Regulaminem uczestnictwa w
półkoloniach/wypoczynku i Oświadczeniami i dostarczają je wraz z udzieloną w formie pisemnej zgodą do
siedziby Organizatora w przeciągu 3 dni od zapisu.
 Formularz zgłoszeniowy (regulamin oraz karta uczestnika zajęć) jest do pobrania ze strony
www.kultura.choroszcz.pl oraz w biurze MGCKiS.
 Liczba miejsc ograniczona (maks. 30 osób na turnus), o przyjęciu uczestnika na półkolonie decyduje kolejność
zgłoszeń.
 W razie rezygnacji z uczestnictwa w turnusie, zgłaszający opiekun prawny jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować o tym Organizatora. W przypadku rezygnacji z półkolonii w okresie do 2 dni roboczych przed
rozpoczęciem półkolonii wpłacone koszty uczestnictwa w półkoloniach nie zostaną zwrócone.
 Wpłaty za udział dziecka w półkoloniach należy dokonać w terminie od 9.06.2017 do 23.06.2017 (I turnus) oraz
1.08.2017 do 14.08.2017 (lI turnus) w kasie Centrum Kultury lub na rachunek bankowy Organizatora:
Nr konta: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430 Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy,ul.
H. Sienkiewicza 29 16-070 Choroszcz NIP: 966-05-94-507. Brak zaksięgowania stosownej wpłaty na koncie
Organizatora w wyżej wskazanym terminie, będzie traktowany przez Organizatora jako rezygnacja z
uczestnictwa w półkoloniach. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi 200 zł za osobę.
8. Prawa uczestnika:
• udział we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach półkolonii, ‐ korzystanie
ze wszystkich atrakcji przewidzianych do realizacji programu półkolonii
9. Obowiązki uczestnika:
• stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez wychowawców oraz
instruktorów,
• stosowanie się do poleceń animatorów i instruktorów prowadzących zajęcia w ramach półkolonii,
• branie udziału we wszystkich zajęciach programowych przewidzianych w danym dniu w ramach półkolonii,
przewidzianych w trakcie turnusu chyba, że uczestnik zostanie odebrany przez opiekuna prawnego w trakcie
prowadzonych zajęć.
• przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia,
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika
półkolonii lub osoby trzeciej poinformowanie wychowawcę lub instruktorów prowadzących zajęcia w ramach
półkolonii,
• zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu,
• szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych należących do Organizatora
• kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków,
• przestrzeganie zasad ruchu drogowego podczas przemieszczania się uczestników poza siedzibę Organizatora.
10. Za wszelkie szkody wyrządzone podczas półkolonii przez uczestnika innym uczestnikom wypoczynku,
Organizatorowi oraz osobom trzecim wyłącznie odpowiedzialnymi są jego opiekunowie prawni.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego harmonogramu, o czym opiekunowie uczestnika
zajęć zostaną poinformowani.
12. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, wychowawców i instruktorów prowadzących zajęcia w
ramach półkolonii.
13. Wykaz przedmiotów potrzebnych do udziału w półkoloniach:

‐ obuwie i stroje zmienne odpowiednie do panującej pogody w przypadku wyjazdu do Parku Trampolin (skarpetki na stopach), napoje niegazowane i przekąski dla uczestników
14. Samowolne oddalenie uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna niesubordynacja,
niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń koordynatora lub instruktorów zajęć, nieprzestrzeganie
niniejszego Regulaminu będzie podstawą do wykluczenia uczestnika z udziału w półkoloniach/zajęciach na
koszt opiekunów prawnych uczestnika.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zagubione przez uczestników w trackie zajęć na
półkoloniach oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników
półkolonii. się przynoszenie na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy,
muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. W razie potrzeby skontaktowania się z opiekunami
wychowawcy użyczają telefonu służbowego)
16. Rodzice mają obowiązek przekazać wychowawcy pisemną informację o stanie zdrowia i problemach
zdrowotnych uczestnika (jeżeli takie istnieją) w karcie kwalifikacyjnej.
17. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Z treścią powyższego Regulaminu zapoznałem/łam się, przyjmuję go do wiadomości
akceptuję jego treść.
Choroszcz, dnia ……………………. Podpis opiekuna prawnego…………………………………

