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Regulamin półkolonii letnich 2022 organizowanych  

w Szkole Podstawowej w Kosakowie 

I. Informacje ogólne:  

1. W półkolonii mogą wziąć udział dzieci, które mają ukończone 7 lat oraz są uczniami  

klas 1 – 4. 

 2. Zgłoszenia przyjmuje dyrektor szkoły w Kosakowie, p. Monika Pawlicka  - druki do 

pobrania na stronie szkoły.  

3. Maksymalna liczba uczestników półkolonii– 48 dzieci. W przypadku większej liczby 

chętnych o przyjęciu decyduje losowanie zgłoszeń. 

 4. Karty kwalifikacyjne są przyjmowane do 31 maja 2022 r. w sekretariacie szkoły.               

W przypadku rekrutacji uczestników z listy rezerwowej karty mogą zostać przyjęte po tym 

terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.  

 5. Opiekę nad uczestnikami wypoczynku sprawują wychowawcy.  

6. Półkolonie zostaną zgłoszone, zgodnie z przepisami w Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

7. Odpłatność za udział dziecka wynosi 800 zł. 

a. Wpłaty należy dokonać do dnia 15 czerwca 2022 po potwierdzeniu przyjęcia dziecka na 

półkolonię.  

b. Wpłaty należy dokonać na numer konta: 83 1020 1811 0000 0902 0368 6383. 

c. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek – 

półkolonie letnie 2022.  

d. Wpłaty nie podlegają zwrotowi.  

8. Półkolonie odbywają się w terminie od 04.07.2022 do 15.07.2022 r., od poniedziałku do 

piątku w  godzinach od 8.00 do 16.00. 

 9. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. 

II. Prawa i obowiązki uczestnika wypoczynku: 

 Uczestnik wypoczynku ma prawo do: 

 1. Radosnego i bezpiecznego wypoczynku, równego traktowania.  

2. Ciekawych zajęć, zabaw.  

3. Udziału we wszystkich zajęciach programowych. 
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 4. Zwracania się we wszystkich sprawach do wychowawcy. 

 Uczestnik wypoczynku ma obowiązek:  

1. Jeżeli nie ma przeciwwskazań uczestniczyć we wszystkich zajęciach. 

 2. Punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.  

3. Pozostawania w grupie i nie oddalania się poza teren obiektu bez zgody i opieki 

wychowawcy.  

4. Stosowania się do regulaminu zajęć prowadzonych przez wychowawców.  

5. Przestrzegania bezpieczeństwa podczas wycieczek i zwiedzania.  

 6. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla 

życia lub zdrowia natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcy.  

7. Odpowiedniego zachowania (z należytym szacunkiem) do wychowawców, kolegów i 

koleżanek oraz innych osób, stosowania się do poleceń wychowawcy.  

III. Zasady zachowania  

1. Na półkoloniach obowiązują zasady dobrego wychowania. Przejawy agresji, 

niestosowanie się do poleceń wychowawców oraz zachowania mogące narazić 

bezpieczeństwo uczestników półkolonii, łamanie zasada współżycia społecznego, udział w 

bójkach, słowne obrażanie (używani wulgaryzmów i wyzwisk), zachowania powodujące 

zagrożenie dla życia i zdrowia będą karane w zależności od rodzaju zachowania: 

upomnieniem przez wychowawcę, powiadomieniem rodziców, usunięciem z półkolonii. 

2. Dzieci mogą korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

podczas półkolonii wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy. 

Organizator półkolonii nie bierze odpowiedzialności za zagubione wartościowe przedmioty 

uczestników: np. telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne itp.  

IV. Bezpieczeństwo podczas wypoczynku:  

1. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek 

poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w 

karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.    

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

 

Oświadczenia i upoważnienia stanowiące załączniki do regulaminu półkolonii letnich 2022 

roku organizowanych w Szkole Podstawowej w Kosakowie. 
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OŚWIADCZENIE 

Zapoznałem/łam się z regulaminem półkolonii i będę przestrzegał/ła podanych zasad                     

…………………………………………………….………………     

(data, miejscowość)  (podpis uczestnika półkolonii)  

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, …………………………………………………………………….…………………rodzic 

(imię i nazwisko rodzica) 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam zgodę na udział córki/syna …………………………………………………………. 

w półkoloniach organizowanych w przez SP w Kosakowie w dniach 04 – 15.07.2022 r.                     

i jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu półkolonii 

organizowanych przez Szkołę Podstawową w Kosakowie. 

.......……..………………………..……… 

(data i miejscowość) ( podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

UPOWAŻNIENIE 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka 

……………………………………………………… po zakończonych zajęciach półkolonii 

w dniach 04.07 2022 – 15.07.2022  następujące osoby:  

L.p.  

 

Imię i nazwisko Nr dowodu osobistego Stopień 

pokrewieństwa 

    

    

    

 

                                              ……………………………………………….  

 (data i miejscowość) ( podpis rodziców/opiekunów prawnych) 


