REGULAMIN PÓŁKOLONII
1. Półkolonie organizowane są przez TIME4YOU Sp. z o.o. w Poznaniu we współpracy
ze Stowarzyszeniem PasjoKreacja. Czas trwania turnusu to 5 dni.
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godziny 7:30 do
17:00
3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice zobowiązani są do
napisania stosownego zezwalającego na to oświadczenia.
4. Do udziału w półkoloniach kwalifikują się uczestnicy, którzy wypełnili ‘Kartę
uczestnika półkolonii’ i uregulowali należność w wyznaczonym terminie.
5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
·

Spokojnego wypoczynku

·

Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, zawodach i imprezach organizowanych
podczas turnusu.

·

Korzystania z terenu kortów wypożyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji
programu półkolonii

6. Uczestnicy mają obowiązek:
·

Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców i trenerów

·

Przestrzegać ramowego programu dnia

·

Zachować higienę osobistą i schludny wygląd

·

Posiadać strój sportowy

7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w
półkoloniach
8. Do Regulaminu Półkolonii dodaje się następujące klauzule:
1) Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do stosowanie się do wszelkich obostrzeń
wprowadzonych w miejscu odbywania półkolonii
2) Uczestnik jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego wprowadzonego
przez Organizatora w związku z epidemia Covid-19
3) Uczestnik zobowiązany jest do stosowania zaostrzonych zasad higieny – mycia i

dezynfekcji rąk, używania środków indywidualnej ochrony osobistej oraz środków
higienicznych zapewnionych na terenie obiektu i okolicach.
4) Uczestnik zobowiązany jest do powiadamiania kadry kolonii/półkolonii o każdym
przypadku gorszego samopoczucia, jak również zawiadamiania o pogorszeniu stanu
zdrowia osób z którymi przebywa.
5) Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich procedur, które będą
stosowane na wypadek podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia zakażenia w
obiekcie lub okolicy, w której organizowana jest półkolonia.
9. W przypadku rezygnacji przez Organizatora lub Uczestnika z uczestnictwa w
kolonii/półkolonii, w związku z zaostrzeniem środków bezpieczeństwa w czasie
trwania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, skutkujących brakiem
możliwości realizacji kolonii/półkolonii, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), w
szczególności art. 15k.
10. Osobą odpowiedzialną za odbiór dziecka jest: …………………………………………

……………….

……………………..

data, miejscowość

podpis rodzica (opiekuna)

