
REGULAMIN PÓŁKOLONII 

Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej  

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

 

1. Organizatorem  półkolonii jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej 34-642 Dobra 490. 

2. Półkolonie odbywają się na terenie: Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej, Zespołu Placówek 

Oświatowych w Skrzydlnej oraz w miejscach  przewidzianych programem półkolonii. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia na turnusach zobowiązany jest zapoznać dziecko z Regulaminem 

półkolonii  i zasadami bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, obowiązującymi 

na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej. 

4. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowym (5-cio dniowych) turnusie. Opieka nad  dziećmi w tych 

dniach zapewniona jest w godzinach od 8.00 do 16.00. 

5. Koszt półkolonii obejmuje wyżywienie w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) 

najpóźniej 2 dni przed datą rozpoczęcia się turnusu półkolonii. Powinien nastąpić przelew na rachunek 

bankowy: 28 8804 0000 0020 0200 1094 0003 BS Limanowa  wpisując w tytule przelewu: 

 imię i nazwisko dziecka z dopiskiem PÓŁKOLONIA. 

 

Prosimy o dołączenie kopii wpłaty za żywienie 

 wraz z Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku 

 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, oraz rzeczy pozostawione przez 

uczestników podczas pobytu na wypoczynku i w środkach transportu. 

7. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania wszelkiego rodzajów substancji odurzających. 

Dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców przyprowadzających 

 i odbierających dzieci z zajęć. 

8. Nauczyciel informuje rodzica dzień wcześniej o zaplanowanej wycieczce w góry lub wyjeździe na basen.   

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii, ze względu na trwającą epidemię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY  

 

1. Zobowiązany jest do konieczności stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

zasad obowiązujących na turnusach półkolonii. 

2. Rodzic lub opiekun prawny jest JEDYNĄ upoważniona osobą do odbioru Uczestnika półkolonii. Zgoda 

na odbieranie przez inną osobę niż wskazaną na karcie kwalifikacyjnej powinna zostać złożona  

na piśmie najpóźniej rano tego samego dnia u wychowawcy półkolonii.  

3. Rodzic/opiekun powinien przybyć na wyznaczaną przez organizatora godzinę oraz zapewnić 

bezpieczny odbiór dziecka do domu. 

4. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy o wszelkich przyjmowanych 

lekach, przewlekłych chorobach, kontuzjach, niedawno odbytych zabiegach dziecka bądź innych 

przeciwskazaniach zdrowotnych, które choćby potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub 

życia dziecka podczas udziału w półkoloniach  

5. Zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzenia i odbierania dziecka z półkolonii. W przypadku 

pozostawienia dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej i nie odebrania go do czasu zamknięcia 

jednostki, wychowawca ma prawo do poinformowania właściwych organów o pozostawieniu dziecka 

bez opieki. 

6. Rodzic/opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko 

uczestniczące w półkoloniach. 

7. Rodzić/opiekun prawny zapoznał się z regulaminem półkolonii, a także wyraża zgodę na uczestnictwo 

swojego dziecka we wszystkich zajęciach w planie półkolonii (np. wędrówki po górach, wyjazdy na 

basen, wycieczki itp.). Tym samy zabezpiecza dziecko w odpowiednią odzież do danej pogody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCZESTNIK 

 

1. Zobowiązany jest do konieczności stosowania się do zaleceń procedury bezpieczeństwa w okresie 

pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także Regulaminu półkolonii Gminnego Ośrodka Kultury  

w Dobrej. 

2. Zobowiązuje się stosować do poleceń wychowawcy, kierownika, trenera i animatorów oraz  

do przestrzegania aktualnie obowiązujących regulaminów w miejscach pobytu, a także przepisów 

prawa. 

3. Wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a w przypadku niedyspozycji, zobowiązuje 

 się zgłosić to Wychowawcy. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmików w trakcie półkolonii przez 

wychowawcę i ich wykorzystanie do promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej -   

wypełniona zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka na karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 

5. Nie może opuszczać budynku, w którym odbywają się zajęcia lub oddalać się od grupy na terenie 

otwartym bez wiedzy wychowawcy (np. w trakcie planowanej wycieczki). 

6. W przypadku niestosowania się do poleceń wychowawcy, nieprzestrzegania zasad regulaminu przez 

uczestnika półkolonii oraz nagannego zachowania wychowawca zawiadamia telefonicznie 

rodzica/opiekuna dziecka, który jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka z Gminnego 

Ośrodka Kultury w Dobrej, dodatkowo dziecko może zostać skreślone z listy. 

 


