
REGULAMIN PÓŁKOLONII TANECZNYCH w Bytowie  

LATO 2019 

 

1. Organizacja 

1.1. Uczestnikami Półkolonii są dzieci w wieku 6-12 lat. 

1.2. Grupa może liczyć maksymalnie 35 osób. 

1.3. Miejscem prowadzenia zajęć jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie, ul. Domańskiego 13, 

77-100 Bytów. 

1.4. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku w dwóch terminach: 22-26.07.2019 r. oraz 

19-23.08.2019 r. 
 

1.5. Półkolonie odbywają się w godzinach 9-15. Dzieci mogą być przyprowadzane najwcześniej o 

8.45 i odbierane najpóźniej 15. 

1.6. Karta Kwalifikacyjna jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka na Półkolonie, 

jest on obowiązkowy i tylko na jego podstawie dziecko może uczestniczyć w zajęciach 

odbywających się w trakcie Półkolonii. 

1.7. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem Wychowawców i Instruktorów według 

opracowanego harmonogramu. 

1.8. Uczestnicy przebywają pod opieką Wychowawców w godz. 8.45-15. 

1.9. Organizator i Opiekunowie Półkolonii dołożą wszelkich starań by: 

1.9.1. stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne 

uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i 

pożyteczny; 

1.9.2. zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia. 

1.10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników półkolonii w czasie 

półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników. 

1.11. Organizator nie zaleca przynosić na Półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów 

wartościowych (telefony, odtwarzacze muzyki, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego 

typu przedmioty. 

1.12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie 

może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

1.13. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów 

Prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

1.14. Plan zajęć sporządzany jest przez Kierownika i Wychowawców półkolonii. 



1.15. Organizator zapewnia wyżywienie (tj. obiad i napój) Uczestnikom półkolonii w trakcie trwania 

zajęć. 

1.16. Uczestnicy mogą przynosić własne napoje, kanapki lub inne wyżywienie (z wyłączeniem 

słodyczy, słodkich napojów gazowanych, chipsów, paluszków itp.). Organizator jednak nie 

zapewnia ich przechowywania i podgrzewania. 

1.17. Organizator zapewnia materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

1.18. Organizator zastrzega sobie prawo nie rozpoczęcia turnusu w przypadku nie zebrania 

odpowiedniej liczby Uczestników. W przypadku odwołania turnusu Rodzice/Opiekunowie 

zostaną powiadomieni niezwłocznie telefonicznie i mailowo. 

2. Płatności 

2.1. Uczestnik zostaje wpisany na listę uczestników Półkolonii po wypełnieniu przez 

Rodzica/Opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty za rezerwację 

miejsca w wysokości 150 złotych. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Półkoloniach 

przez Rodzica/Opiekuna Organizator nie zwraca tej kwoty wpłacającemu. 

2.2. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za udział dziecka w półkolonii 

do dnia 10.07.2019r.  

2.3. Cena za jeden dzień uczestnictwa w Półkoloniach wynosi 100 złotych. Cena za uczestnictwo w 

na dwóch turnusach Półkolonii tanecznych (10 dni) wynosi 700 złotych, cena za udział w 

jednym tygodniu Półkolonii (5 dni) wynosi 370 złotych. Kwota ta zostanie pomniejszona o 

opłatę za rezerwację miejsca wymienioną w punkcie 2.1. 

2.4. Od ceny za udział w całym cyklu warsztatów w trakcie Półkolonii tanecznych wymienionej w 

punkcie 2.3. (700 złotych/10 dni) przewidziane są rabaty, przy spełnieniu określonych 

warunków. Kwoty po rabacie zostaną pomniejszone o wpłaconą opłatę rezerwacyjną 

wymienioną w punkcie 2.1.  

2.4.1. Rabat dla uczestników zajęć baletowych w Bytowskich Centrum Kultury oraz 

uczestników poprzednich edycji Półkolonii Tanecznych w Bytowie (Lato 2016 lub 

ZIMA 2017) w wysokości 20 złotych. 

2.5. Opłatę za rezerwację miejsca i udział w Półkoloniach należy wpłacać na konto organizatora: 

Stowarzyszenie ON/OFF, ul. Zapolskiej 5/23, 43-100 Tychy, nr konta 03 1540 1128 2081 7171 

7139 0001, z dopiskiem „(imię i nazwisko uczestnika) taniecbytów” w nieprzekraczalnym 

terminie 10.07.2019r.  

2.6. W przypadku rezygnacji Rodzica/Opiekuna prawnego/Uczestnika z udziału w półkoloniach w 

trakcie ich trwania Organizator nie zwraca wpłaconej opłaty za półkolonie.  

2.7. W przypadku odwołania turnusu przed jego rozpoczęciem z powodu nie zebrania 

odpowiedniej liczby Uczestników lub z innych, niezależnych od Organizatora, przyczyn, 

Organizator zwróci wpłacone środki na podane przez Rodzica/Opiekuna konto. 

2.8. W przypadku odwołania turnusu w trakcie jego trwania z przyczyn niezależnych lub zależnych 

od Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą kwotę pomniejszoną proporcjonalnie o każdy 

dzień uczestnictwa w Półkoloniach. 

3. Kadra 



3.1. Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest 

czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami 

3.2. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży z dnia 21.01.1997 r. z późniejszymi zmianami. 

3.3. Opiekun ma obowiązek: 

3.3.1. zapoznać się z Kartami Kwalifikacyjnymi Uczestników wypoczynku; 

3.3.2. prowadzić Dziennik Zajęć; 

3.3.3. prowadzić zajęcia zgodnie z rozkładem dnia; 

3.3.4. pilnować Uczestników i nie pozostawiać ich bez opieki; 

3.3.5. zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom wypoczynku; 

3.3.6. szanować godność każdego Uczestnika Półkolonii. 

3.4. Po zakończeniu projektu Wychowawca ma obowiązek dostarczyć do Kierownika uzupełnione 

Karty Uczestników wraz z prowadzonym Dziennikiem Zajęć. Kierownik po sprawdzeniu tych 

dokumentów ma obowiązek dostarczyć je do Organizatora Półkolonii. 

4. Rodzice/Opiekunowie Prawni: 

4.1. nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach Półkolonii; 

4.2. są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć, 

oraz odnotowania tego faktu u Wychowawcy; 

4.3. są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca wypoczynku i z powrotem; 

4.4. w razie konieczności zobowiązani są wskazać Osoby Upoważnione, które mogą odbierać 

dziecko z Półkolonii i zawrzeć te informacje w Karcie Kwalifikacyjnej. 

4.5. w przypadku zgody na samodzielne przychodzenie Uczestnika na zajęcia i powrotu z zajęć do 

domu, zobowiązani są zawrzeć tę informację w Karcie Kwalifikacyjnej. Uczestnik taki 

zobowiązany jest do odnotowania swojego wyjścia u Wychowawcy grupy. 

4.6. wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku swojego dziecka w formie fotografii i 

filmu w trakcie każdego dnia Półkolonii oraz jego rozpowszechnianie bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego medium. 

5. Uczestnicy 

5.1. Uczestnicy mają prawo do: 

5.1.1. spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku; 

5.1.2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas Półkolonii; 

5.1.3. wnoszenia próśb i skarg do Wychowawców; 

5.1.4. uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców lub Kierownika Półkolonii. 

5.2. Uczestnicy mają obowiązek: 



5.2.1. wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia; 

5.2.2. przestrzegać regulaminów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa; 

5.2.3. dbać o czystość i porządek; 

5.2.4. przestrzegać zasady BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować Wychowawcę; 

5.2.5. zgłaszać Wychowawcy chęć każdorazowego oddalenia się od grupy i Wychowawcy 

(np. wyjście do toalety i innych obiektów na terenie Szkoły); 

5.2.6. zgłaszać Wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach; 

5.2.7. mieć szacunek do Wychowawców, innych uczestników i samego siebie; 

5.2.8. dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach. 

5.3. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania od grupy oraz niszczenia sprzętów, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

5.4. Samowolne oddalenie się od Opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i 

niewykonywanie poleceń Wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje 

następujące konsekwencje: 

5.4.1. upomnienie przez Wychowawcę; 

5.4.2. zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych; 

5.4.3. powiadomienie Rodziców/Opiekunów Prawnych o zachowaniu; 

5.4.4. wykluczenie z Półkolonii. 

5.5. Na Półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, 

palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. 

5.6. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika Półkolonii jego 

Rodzice/Opiekunowie Prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

5.7. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Opiekunów Półkolonii, Kierownika Półkolonii 

oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych w trakcie trwania Półkolonii. 


