REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE ORGANIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ
KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24 W GDAŃSKU
LATO 2017
1. Półkolonie letnie w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 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.
2. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 6-12 lat zamieszkałych
na terenie Gminy Miasta Gdańska.
3. Na półkolonie zostanie zakwalifikowanych 60 dzieci. Po 30 osób na każdy z turnusów.
4. Rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez dyrektora
szkoły.
5. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół uwzględniający wykaz dzieci
zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.
6. Osoby zainteresowane udziałem dziecka w półkoloniach składają w terminie 01-09.06.2017 r.,
w godzinach pracy sekretariatu, dokumenty (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w
sekretariacie):



uzupełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku,



podpisaną deklarację rodziców/prawnych opiekunów,



podpisany regulamin półkolonii.
7. W przypadku zgłoszenia większej ilości chętnych niż miejsc pierwszeństwo będą mieli:

a)

uczniowie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku,

b)

dzieci, których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują zawodowo,

c)

dzieci z rodzin wielodzietnych,

d)

dzieci pochodzące z rodzin o trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
8. Dzieci, które nie zostaną przyjęte, wpisane zostaną na listę rezerwową wg kolejności zgłoszeń.
9. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na półkonie będzie dostępna w sekretariacie szkoły w
dniu 14.06.2017 r. od godz. 12.00.
10. W przypadku przyjęcia kandydata na półkolonie rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do
dokonania wpłaty do dnia 23.06.2017 r. na konto Rady Rodziców kwoty 100 zł za turnus z
dopiskiem „Półkolonie, imię i nazwisko dziecka” na bilety wstępu do placówek kulturalnych i
rekreacyjnych oraz bilety komunikacji miejskiej.
11. Jeżeli rodzic nie dokona wpłaty, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego
dziecka w półkolonii i zwolnienie w ten sposób miejsca, które zostanie przydzielone kolejnemu
dziecku z listy rezerwowych.

DEKLARACJA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW
1.
Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki ...................................................................
w półkoloniach organizowanych przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24
w Gdańsku w terminie ……………………….. 2017 r. Zgadzamy się na uczestnictwo dziecka
w wyjściach i wycieczkach organizowanych w ramach półkolonii.
2.
Po zapoznaniu się z programem półkolonii oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału mego dziecka w półkoloniach i proponowanych na nich zajęciach.
3. Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na półkoloniach.
4.
Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje
dziecko.
5.
W przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu półkolonii(§ 6 Regulaminu Półkolonii) może
zostać podjęta przez organizatorów decyzja o konieczności skreślenia dziecka z listy uczestników
wypoczynku.
6.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną kradzież, zgubienie, utratę,
zniszczenie sprzętu, rzeczy i pieniędzy dziecka. Prosimy o niedawanie dziecku na zajęcia
cennego wyposażenia, sprzętu (np. mp4, tabletów, drogich telefonów komórkowych)
i znacznych kwot pieniędzy.
7. Organizator nie zapewnia posiłków podczas półkolonii. Dziecko musi być zaopatrzone
wyżywienie i posiłki na czas trwania zajęć.

w

8. Zobowiązuję się do zadbania o to, by dziecko miało przy sobie obuwie sportowe, nakrycie głowy i
strój stosowny do warunków pogodowych w dany dzień.
9.

Informacje dotyczące sposobu odbierania dziecka (* właściwe podkreślić):

OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA:
- będę osobiście przyprowadzał/-ła i odbierał/-ła dziecko*
- dziecko będzie samo przychodziło na zajęcia i wracało do domu *
- dziecko będzie przyprowadzała i odbierała upoważniona osoba:*
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko upoważnionej osoby)
10. Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z półkolonii.
11. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka na potrzeby prowadzenia dokumentacji, sprawozdawczości i promocji
„Półkolonie z Zespołem Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku” przez ZKPiG
nr 24 w Gdańsku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

.........................................
(miejscowość, data)
*- niepotrzebne skreślić

………………............................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA
(potrzebne do przeprowadzenia rekrutacji na półkolonie)

……………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
1. Czy syn/córka jest uczniem Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 24 w Gdańsku?
TAK

NIE

2. Czy oboje rodzice dziecka pracują zawodowo lub jest Pan/Pani rodzicem samotnie
wychowującym dziecko, pracującym zawodowo?

TAK

NIE

3. Czy syn/córka wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci)?

TAK

NIE

4. Czy rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej?

TAK

NIE

………………………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

