INFORMACJE OGÓLNE I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA
PÓŁKOLONIACH
Miejsce: ZSP NR 15 UL. Stanisławowska 38-44
Termin : I turnus: od 4 lipca do 8 lipca 2022r. godz. 9.00 – 15.00;
II turnus: od 11 lipca do 15 lipca 2022r. godz. 9.00 – 15.00

Organizacja półkolonii:
1. Półkolonia zapewnia wypoczynek dla dzieci w wieku szkolnym.
Wypoczynek polega na organizacji zajęć plastycznych, muzycznych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych,
warsztatów oraz wycieczek dydaktyczno – rekreacyjnych na terenie miasta Wrocławia i poza miasto – według planu.
2. Uczestnikami wypoczynku są: dzieci w wieku szkolnym (uczęszczające i zapisane do szkoły podstawowej).
3. Zajęcia będą prowadzone w następujących obiektach: budynek ZSP nr 15, ul. Stanisławowska 38-44; wycieczki
zgodnie z planem
4. Organizatorem wypoczynku jest ZSP NR 15.
5. Plan zajęć sporządzany jest przez osoby przygotowujące ofertę i zawiera program rekreacyjno – edukacyjny na czas
trwania wypoczynku . Plan ten zostanie podany do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem zajęć
i o wszelkich zmianach w programie uczestnicy będą informowani przez Opiekunów.

6. Każdego dnia uczestnicy otrzymują suchy prowiant .
7. Każdego dnia planowane jest wyjście w przestrzeń miasta lub też wycieczkę poza miasto (m.in. kino,
ZOO, Wioska Indiańska; Sala Zabaw Bobolandia, niespodzianka)
8. Uczestnicy zbierają się każdego dnia przed szkołą, skąd są zabierani przez wychowawców o godzinie 9.00
i prowadzeni są do sal. Dziecko należy odebrać do godz. 15.00 Po godzinie 15.00 wychowawcy nie
sprawują opieki nad dziećmi. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci z półkolonii.
9. Zasady obowiązujące podczas półkolonii obowiązują wszystkich uczestników półkolonii, rodziców i
opiekunów, kierownika oraz wychowawców.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników przyniesione na półkolonie oraz za
zniszczenia rzeczy przyniesionych przez uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – jest to
odpowiedzialność rodzica.
11. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonię cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych.
12. Organizator zaleca sobie prawo do zmian w programie z przyczyn organizacyjnych, pogodowych lub
niezależnych od organizatora.
13. Zapisanie dziecka na półkolonie jest równoznaczne z zapoznaniem i przestrzeganiem zasad
obowiązujących podczas półkolonii.
ORGANIZACJA PÓŁKOLONII ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS, MZ i MEN OBOWIĄZUJĄCYMI
ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W 2022r.

Rodzice/Opiekunowie prawni/
1) nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach zajęć.
2) są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z wyznaczonym
harmonogramem.
3) są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą odbierać dziecko z zajęć
3) są zobowiązani zapewnić dziecku podczas wypoczynku drugie śniadanie, picie oraz strój odpowiedni do
prowadzonych danego dnia zajęć zgodnych z harmonogramem.
4) mają prawo pisemnego zgłaszania wniosków do Opiekunów i Kierownika.
5) mogą wyposażyć dziecko w drobne kieszonkowe
Uczestnicy
1. Uczestnicy mają prawo do:
a) Korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku,

b) Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg do kadry opiekuńczej i Kierownika
c) Otrzymywania wyróżnień.
2. Uczestnicy mają obowiązek:
a) Wykonywania poleceń kadry opiekuńczej,
b) Punktualnego stawiania się na zbiórkach,
c) Brania czynnego udziału w organizowanych zajęciach,
d) Zachowania porządku i higieny,
e) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów
f) Bezwzględnego posłuszeństwa podczas zajęć ruchowych oraz w czasie poruszania się po mieście
3. Uczestnikom zabrania się:
a) Samowolnego odłączania się od grupy, do której zostają przypisani
b) Palenia tytoniu, picia alkoholu oraz zażywania lekarstw bez wiedzy opiekuna,
c) Niszczenia sprzętu i wyposażenia,
d) Używania wulgarnych słów i przekleństw.
4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic/Opiekun prawny/ może zostać
obciążony kosztami naprawy szkody.
Opiekunowie
1. Opiekun ma prawo:
a) Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg Kierownikowi
b) Zgłaszania kierownikowi problemów wychowawczych z Uczestnikami.
2. Opiekun ma obowiązek:
a) Zapoznania się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
b) Prowadzenia dziennika zajęć,
c) Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
d) Sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych
czynności opiekuńczych,
e) Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom grupy, znajomości przepisów pierwszej pomocy i p. poż,
f) Współdziałanie i wykonywanie poleceń Kierownika
h) Po zakończeniu zajęć Opiekun ma obowiązek dostarczyć do Kierownika uzupełniony dziennik zajęć,
i) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
3. Opiekunowi zabrania się:
a) Dyskryminowania i poniżania Uczestników,
b) Podawania Uczestnikom lekarstw.
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