
REGULAMIN PÓŁKOLONII 

„LATO  W TEATRZE” 

organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach 

w dniach 27 lipca – 7 sierpnia 2020 

  

I. Uczestnik półkolonii  

1. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry (wychowawców, 

instruktorów), stosować się do regulaminów kolonii oraz przestrzegać rozkładu dnia i aktywnie 

uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.  

2. Uczestnikom półkolonii zabrania się stosowania przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek, 

używania niecenzuralnych słów, wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez 

uprzedniej zgody wychowawcy oraz samowolnego oddalania się z terenu kolonii i miejsca 

prowadzenia zajęć.  

3. Obowiązkiem uczestników jest: 

a) postępowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki, 

b) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie, 

c) szanowania rzeczy własnych i kolegów 

d) przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa  

e) natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika półkolonii o zaistniałych 

problemach i wypadkach 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, telefony komórkowe i 

rzeczy wartościowe Uczestników. Istnieje możliwość oddania w depozyt pieniędzy kieszonkowych 

oraz dokumentów opiekunowi grupy. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku na terenie półkolonii. Rodzice lub 

opiekunowie Uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

niego podczas podróży i pobytu na kolonii na podstawie protokołu szkody sporządzonego przy 

udziale Kierownika Kolonii w chwili i miejscu jej powstania. 

6. Uczestnicy półkolonii mają prawo korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do 

realizacji programu półkolonii. 

7. Uczestnicy półkolonii mają prawo uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika 

półkolonii 

8. Za nie przestrzeganie poleceń kadry, a w szczególności za podejmowanie działań mogących 

zagrażać zdrowiu lub życiu własnemu lub innych uczestnik może: otrzymać upomnienie, karę, 

zostać usunięty z placówki.  

9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi 

MEN,GIS i MZ. 

10. Uczestnik zostajew domu i nie uczestniczenie w zajęciach w przypadku złego samopoczucia lub 

objawów choroby zakaźnej. 

11. Regulamin może być uzupełniane na bieżąco przez kierownictwo kolonii, a także przez osoby 

prowadzące grupy, gdy będzie tego wymagało bezpieczeństwo uczestników. 

 



 
II. Organizator, opiekunowie i instruktorzy półkolonii. 

1. Organizator zapewnia uczestnikom obiad.  

2. Organizator podczas półkolonii zapewnia profesjonalną kadrę instruktorską z uprawnieniami 

oraz kadrę wychowawców i kierownika z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami.  

3. Organizator i kadra opiekuńcza zapewnia, że półkolonia zgodnie z wymogami formalnymi 

podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.  

4. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu półkolonii wynikłe z przyczyn niezależnych: 

warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.  

5. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęt RTV 

Uczestnika oraz rzeczy osobiste uczestnika.  

6. Organizator zapewnia uczestnikom, opiekunom i instruktorom środki dezynfekcyjne i inne 

materiały zalecane przez MEN, GIS i MZ w związku z epidemią cOVID-19 .  

7. Organizator wraz z kadrą odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo uczestnika w czasie 

trwania półkolonii.  

8. Organizator zapewnia wypoczynek w obiektach, spełniających warunki bezpieczeństwa oraz 

zgodnie z wytycznymi MEN,GIS i MZ. 

9. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar 

temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku. 

10. Organizator przeprowadza szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad 

bezpieczeństwa w okresie COVID19. 

11. Organizator zapewnia dostęp do miejsc, w których kadra i uczestnicy mogą myć ręce mydłem i 

wodą. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie 

prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do 

zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku 

 
III. Rodzice/opiekunowie. 

1. Rodzic  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  podjętą  decyzję  związaną z   zapisaniem   

dziecka   na półkolonie,  która  skutkować  może  narażeniem  zarażenia  się  COVID-19  

dziecka,  opiekunów  w placówce, jak i podczas drogi z/ do placówki. W przypadku zakażenia 

koronawirusem w toku wypoczynku lub dojazdu do/z placówki  nie będę wnosił żadnych 

roszczeń wobec Organizatora.  

2. Rodzic,  składając  kartę  kwalifikacyjną  oraz  oświadczenie  o  stanie  zdrowia  dziecka  

ponosi odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych informacji. 

3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 

rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie 

zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku(pkt  8  

istotne  dane  o  stanie zdrowia).W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych 

konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

w wypoczynku. 



4. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do wypełnienia i dostarczenia w wyznaczonym przez 

Organizatora terminie  wymaganej dokumentacji. Niedostarczenie dokumentacji jest 

jednoznaczne z rezygnacją z wypoczynku.  

5. 5.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców 

zgodnie z wytycznymi GIS i MZ. 

6. Uczestnicy są przyprowadzani/odbierani  z zajęć  przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa 

osoba na kwarantannielub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.  

7. Rodzice/opiekunowie udostępniają Organizatorowi wypoczynku numer telefonu zapewniający 

szybką komunikację. 

8. Rodzic/opiekun  wyraża  zgodę  na  pomiar  temperatury  dziecku. W przypadku   stwierdzenia 

temperatury powyżej 37,0C, uporczywego kaszlu lub innych objawów chorobowych wstęp na 

teren placówki nie będzie możliwy. 

9. W przypadku niepokojących objawów u uczestnika rodzic zobowiązany jest niezwłocznego  

odebrania dziecka z placówki.   

10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust. 

 


