
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ 

obowiązujący w Szkole Podstawowa nr 15  

im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie 

 

Opiekunowie podczas półkolonii dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak 

najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz 

zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i bezpieczny. 

 

1. Półkolonia odbywa się w terminie od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od poniedziałku do piątku 

od godz. 7.00 do godz. 16.00. Przywozić dzieci można w godzinach od 7:00 do 8:00, 

odbierać w godzinach od 15:00 do 16:00. 

3. Opłata za udział w półkolonii jednego uczestnika wynosi 210 zł. Dla posiadaczy Karty 

Tarnowskiej Rodziny opłatę obniża się o 10%. W przypadku rezygnacji z udziału  

w półkolonii opłata może zostać zwrócona na pisemny wniosek opiekuna prawnego 

złożony w szkole do dnia  15 maja 2019 r. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku 

rezygnacji z udziału w terminie po 15 maja 2019 r. lub w przypadku nieobecności 

uczestnika. W sytuacjach szczególnych Dyrektor Szkoły może zdecydować o zwrocie 

opłaty jeśli w miejsce rezygnującego uczestnika zostanie zapisany inny uczestnik 

spełniający wymogi udziału w półkolonii.  

4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.  

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni są 

zobowiązani napisać stosowne oświadczenie. 

5. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione: 

a. wyżywienie w postaci drugiego śniadania, obiadu, podwieczorka oraz napojów, 

b. korzystanie z wewnętrznego oraz ogólnomiejskiego  programu zajęć 

rekreacyjno-sportowych, edukacyjnych oraz kulturalnych, 

c. opiekę medyczną. 

6. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a. spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, 

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach 

organizowanych podczas turnusu, 

c. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu. 

7. Uczestnicy mają obowiązek: 

a. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, 
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b. przestrzegać regulaminu i ramowego harmonogramu dnia, 

c. aktywnie brać udział w realizacji programu półkolonii, 

d. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

e. szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, 

materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie), 

f. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 

g. przestrzegać zasad: poruszania się po drogach, Regulaminu półkolonii, 

regulaminu transportu zbiorowego, bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i innych miejsc odwiedzanych przez uczestników 

półkolonii. 

8. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań odpowiednich do warunków 

atmosferycznych. W podręcznym plecaku powinien mieć każdego dnia: butelkę wody, 

nakrycie głowy i płaszcz przeciwdeszczowy a w wyznaczone dni być przygotowanym do 

wyjścia na basen (strój kąpielowy, ręcznik, klapki). 

9. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału  

w półkolonii (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie). 

10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych 

uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. 

telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału  

w zajęciach. 

11. Półkolonia organizowana jest zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz 

wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.  

12. Organizację półkolonii koordynuje Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa we 

współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, kierownikiem półkolonii 

oraz dyrektorem szkoły.  

13. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie Karty 

Kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii 

letniej w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie. 

 


