REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH W ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
I GIMNAZJALNEGO NR 24 W GDAŃSKU
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§1
Postanowienia ogólne
Półkolonie letnie w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku odbędą się w
okresie od 26 czerwca do 21 lipca 2017 r., organizowane będą w dwóch dziesięciodniowych turnusach.:
Turnus I: 26.06. – 07.07.2017 r.
Turnus II: 10.07. – 21.07.2017 r.
Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie – od godz. 8:00 do
godz.16:00.
Półkolonie
organizowane
są
dla
dzieci
w
wieku
6-12
lat
zamieszkałych
na terenie Gminy Miasta Gdańska.
Na półkolonie zostanie zakwalifikowanych 60 dzieci. Po 30 osób na każdy z turnusów. Uczestnicy
turnusu zostaną podzieleni na dwie 15-osobowe grupy.
Rodzice pokrywają koszt biletów wstępów do placówek kulturalnych i rekreacyjnych oraz biletów
komunikacji miejskiej.
§2
Cele półkolonii
1. Celem głównym półkolonii jest aktywny wypoczynek dzieci.
2. Cele szczegółowe:
- integracja dzieci,
- promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form wypoczynku,
- zapoznanie się z atrakcjami i ciekawymi miejscami najbliższych okolic,
- poznanie kultury, zabytków i tradycji regionu,
- stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego.
§3
Sposób realizacji półkolonii
1. Półkolonia będzie obejmować następujące zajęcia:
– zajęcia sportowo-rekreacyjne,
– wyjścia do placówek kulturalnych i na wycieczki edukacyjno-rekreacyjne,
– zajęcia świetlicowe: gry planszowe, teatrzyki, zabawy ruchowe,
– zajęcia z języka angielskiego,
– zajęcia artystyczne,
– zajęcia w pracowni komputerowej,
– spacery, wycieczki piesze.
2. Podczas turnusu opiekę nad dziećmi sprawować będą opiekunowie.
3. Półkolonią kieruje kierownik.
§4
Rezygnacja z udziału w półkolonii
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka
zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.
W miejsce dziecka, które zrezygnowało z udziału w półkolonii wpisane zostanie dziecko z listy
rezerwowej.
§5
Obowiązki każdego uczestnika półkolonii
Podporządkowanie się poleceniom opiekunów.
Punktualne przychodzenie na zajęcia.
Przestrzeganie zasad bezpiecznego podróżowania w środkach lokomocji, na drodze, przebywania w
miejscach publicznych, korzystania z obiektów sportowych. Przestrzeganie regulaminów miejsc, w
których będziemy przebywać.
Zachowywanie się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami kultury i współżycia
społecznego, tj. niepchanie się, niekrzyczenie, nieprzeszkadzanie, niezaczepianie innych,
niewyzywanie, nieśmiecenie itp.

Aktywne uczestniczenie w zajęciach, branie udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie
dnia. Informowanie o planowanej nieobecności na zajęciach – dzień przed lub telefonicznie w dniu
zajęć do godziny 8:30.
6. W kontaktach z innymi bycie uprzejmym i uczynnym, szanowanie innych.
7. Przestrzeganie zasady higieny osobistej.
8. Bycie ubranym stosownie do pogody.
9. Dbanie o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będziemy przebywać.
10. Nieoddalanie się od grupy w czasie wycieczek, zajęć ani poza obręb miejsc, w których będziemy
przebywać.
11. Chronienie rzeczy własnych i cudzych, dbanie o ich stan – ewentualne koszty uszkodzeń lub zniszczeń
pokrywają rodzice/opiekunowie prawni osoby, która ich dokonała.
12. Niebranie na wycieczki cennych rzeczy (m4, drogich telefonów, dużej ilości pieniędzy).
13. Posiadanie wyżywienia i napojów w ilości adekwatnej do czasu trwania zajęć.
14. Posiadanie przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.
15. Informowanie opiekunów o naruszeniach regulaminu półkolonii oraz swoich niepokojach, lękach
dotyczących funkcjonowania i zachowania innych uczestników zajęć.
5.

§6
1.
W przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu półkolonii, zwłaszcza niewykonywania
poleceń opiekunów, samodzielne oddalanie się od grupy, stwarzanie przez dziecko zagrożenia zdrowia i
życia swojego lub innych uczestników zajęć, może zostać podjęta przez organizatorów decyzja o
konieczności skreślenia dziecka z listy uczestników wypoczynku.

Akceptuję zapisy regulaminu
……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE
Ja ………………………………………….. uczestnik półkolonii letniej organizowanej przez Zespół
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku po zapoznaniu się z Regulaminem
Półkolonii zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu i ustalonych zasad oraz
przyjmuję do wiadomości, że za złamanie zasad poniosę ustalone konsekwencje. W przypadku
drastycznego naruszenia Regulaminu półkolonii zgodnie z § 6 Regulaminu Półkolonii mogę zostać
skreślony z listy uczestników zajęć.

Data……………………………..

Podpis…………………………………………………….

