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ZASADY UCZESTNICTWA
w PÓŁKOLONIACH
Opiekunowie na półkoloniach 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 pożyteczny.
1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00 do godz.16:00 - od momentu doprowadzenia do momentu
odbioru dziecka przez uprawnionego opiekuna.
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do wakacyjnej bazy i z powrotem.
3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
4. Półkolonie maja charakter terenowy, oznacza to, że dzieci spędzają czas na podwórku bez względu na pogodę. Podstawą jest
dostosowane do warunków ubranie.
a) Dzieci przywozimy do bazy najpóźniej do godz 9.45
b) Każde dziecko powinno być wyposażone w ubranie wodoodporne: kalosze, lekkie spodnie i kurtkę przeciwdeszczową.
c) Każde dziecko powinno zostawić w pracowni worek z podpisanymi ubraniami i akcesoriami na zmianę (w razie
przemoczenia)
d) Dziecko powinno być wyposażone w dostosowany do wieku i wzrostu plecak.
e) Dzieci przyjeżdżają do bazy po śniadaniu zjedzonym z rodziną w domu.
f) Do plecaka rodzice pakują drugie śniadanie i sztućce. Pojemniki po drugim śniadaniu mogą posłużyć jako naczynia
obiadowe.
g) Każde dziecko powinno być wyposażone we własny bidon z napojem lub wodą, który w razie potrzeby będziemy
uzupełniać świeżą wodą mineralną, a także termos z ciepłym napojem.
h) Rodzice powinni być przygotowani na to, że odbierane przez nich dzieci będą brudne :)))
4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) Spokojnego wypoczynku.
b) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu.
c) Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
d) Wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
5. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) brać udział w realizacji programu półkolonii,
d) 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,
h) mieć wygodny strój odpowiedni do warunków pogodowych,
i) stosować się do wytycznych reżimu epidemiologicznego określonego procedura, o ile będzie taka konieczność
6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców,
nieprzestrzeganie regulaminu upominane, a w ostateczności będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach bez
prawa do zwrotu płatności za niewykorzystaną część turnusu

Z treścią powyższych zasad zapoznałem się, przyjmuje je do wiadomości akceptuję ich treść.

Data …………………………

Podpis rodzica …………………………………..

