REGULAMIN PÓŁKOLONI LETNICH 2022R.
1. Organizator – Park Wodny Relax w Świdwinie
2. Termin Wypoczynku:
➢ I Turnus – od 04.07-08.07.2022r. Dzieci z rocznika 2015-2012 (7-10L)
➢ II Turnus – od 11.07-15.07.2022r. Dzieci z rocznika 2015-2012 (7-10L)
➢ III Turnus – od 18.07-22.07.2022r. Dzieci z rocznika 2013-2010 (9-12L)
➢ IV Turnus – od 25.07-29.07.2022r. Dzieci z rocznika 2015-2012 (7-10L)
➢ V Turnus – od 01.08-05.08.2022r. Dzieci z rocznika 2013-2010 (9-12L)
➢ VI Turnus – od 08.08-12.08.2022r. Dzieci z rocznika 2015-2012 (7-10L)
3. Uczestnicy:
➢ Uczestnikami półkolonii letniej mogą być uczniowie miejskich szkół
podstawowych w wieku od 7 do 12 lat.
➢ Liczba uczestników: 15 osób z dofinansowaniem oraz 10 osób z pełną
odpłatnością.
➢ Nie dopuszcza się udziału uczestników niepełnosprawnych ,przewlekle
chorych lub z orzeczeniem, które wymaga od organizatora dodatkowego
opiekuna
➢ Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 6:30 do
godz.15.30
4. Wyżywienie:
➢ Śniadanie , Obiad, Deser- Hotel-ik Świdwin
5. Zapisy na półkolonie:
➢ Zapisy dziecka na półkolonie można dokonać na adres mailowy
nauka@wodnyrelax.pl (imię, nazwisko, rocznik, do jakiej szkoły uczęszcza,
numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego, turnus).
➢ Liczba miejsc z dofinansowaniem ograniczona i wynosi 15 osób.
Dodatkowo 10 miejsc z pełną odpłatnością za turnus.(nie obowiązuje
rejonizacja)
6. Opłata za całą półkolonie wynosi 550zł/osoba . Dzieci, które zakwalifikują się do
dofinansowania półkolonii rodzic/opiekun prawny obowiązany jest zapłacić kwotę
250zł/osoba.
7. Po dokonaniu wpłaty za półkolonie zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.

8. Z dofinansowania realizowanego w ramach miejskiego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani, programu
edukacyjnego „Loguj się z głową” mogą skorzystać uczniowie ze Szkół Miejskich
w Świdwinie. Decyduje kolejność zgłoszenia na e-maila. Pierwszeństwo mają
dzieci, które nie korzystały z dofinansowania we wcześniejszych półkoloniach.
9. Podpisanie regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego wiąże się z wyrażeniem
zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach z profilaktyki.
10. Rodzice osób przyjętych na półkolonie zostaną poinformowani telefonicznie.
11. Wpłat za udział dziecka w półkoloniach należy dokonać do :
➢ 24 czerwca 2022r. dzieci, które korzystają z dofinansowania
➢ (brak wpłaty automatycznie skreśla dziecko z listy uczestników
półkolonii).
na konto PKO BP 23 1020 2847 0000 1102 0178 2267 z dopiskiem „opłata
za półkolonie -imię i nazwisko dziecka oraz turnus” lub w kasie Parku
Wodnym „Relax” w Świdwinie.
Kasa czynna: Pn-Pt 7:00-21:00, Sob. – Niedz. 10:00-18:00
12. Prawni opiekunowie uczestników wypoczynku są odpowiedzialni za bezpieczną drogę
dziecka do placówki, gdzie odbywają się zajęcia w ramach półkolonii i z powrotem.
13. W przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje
obowiązek przedstawienia Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę
okoliczność.
14. Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez prawnych opiekunów lub osoby
wcześniej przez nich wskazane, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do
domu, o którym mowa wyżej.
15. W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania
informacji o stanie zdrowia dziecka.
16. Prawa uczestnika półkolonii:
➢ Udział we wszystkich zajęciach organizowanych w czasie trwania turnusu.
➢ Korzystanie ze wszystkich atrakcji przewidzianych do realizacji programu
półkolonii

17. Obowiązki uczestnika półkolonii:
➢ Stosowanie się do zapisów regulaminu, ustalonych reguł zachowania.
➢ Stosowanie się do poleceń kierownika i wychowawców wypoczynku.
➢ Branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w
trakcie Turnusu. Zwolnienie z udziału w/w może nastąpić jedynie przez
wychowawcę lub lekarza.
➢ Przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia.
➢ Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia
życia lub zdrowia uczestnika półkolonii lub osoby trzeciej poinformowanie
kierownika lub wychowawcy półkolonii.
➢ Szanowanie mienia i pomocy dydaktycznych.
➢ Kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków.
➢ Przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
18. Organizator półkolonii zobowiązuje się do zapewnienia:
➢ Ubezpieczenia uczestników półkolonii.
➢ Wykwalifikowanej opieki pedagogicznej
➢ Realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii.
➢ Materiałów do zajęć.
➢ Natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika
półkolonii o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który
dostępny będzie u kierownika półkolonii.
20. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, wychowawców i kierownika
półkolonii.
21. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do posiadania ubrań, obuwia stosownego do
zaplanowanych wg harmonogramu zajęć ( obuwie sportowe, strój na basen+klapki).

ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI, ZA RZECZY
ZAGUBIONE PRZEZ DZIECI. ZWRACAMY
SIĘ Z PROŚBĄ O NIE PRZYNOSZENIE NA PÓŁKOLONIE CENNYCH
URZADZEŃ NP. TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY MUZYKI ITP.
W razie pytań proszę dzwonić pod numer telefonu: Ewelina Sadło:785-500-556

