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REGULAMIN PÓŁKOLONII

Półkolonia polega na organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych i zabaw integracyjnych.
Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze
warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i
życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Organizatorem półkolonii jest Europejska Fundacja Oświaty i Kultury z siedzibą w Zielonej
Górze przy ul. Sienkiewicza 36.
2. Półkolonia trwa w okresie od 24 czerwca do 12 lipca 2019r. i odbywa się w tygodniowych
turnusach od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w godzinach od 7:00 do 16:30.
3. Odpłatność za tygodniowy turnus wynosi 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).
W przypadku ucznia Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn odpłatność za turnus wynosi
490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych)
4. Rezerwacja miejsca na półkolonię dokonywana jest przez Klienta drogą mailową na adres
szkola@rahn.education, lub składając osobiście w siedzibie Fundacji kartę kwalifikacyjną,
dostępną na stronie internetowej organizatora: www.rahn.education/polska. Liczba miejsc na
turnusach jest ograniczona, dlatego po zaakceptowaniu uczestnictwa dziecka (karta
kwalifikacyjna) należy uiścić opłatę za półkolonię na konto organizatora:
PKO BP 10 1020 5402 0000 0502 0204 2067 najpóźniej 4 dni robocze przed rozpoczęciem
turnusu. Liczy się data wpływu pieniędzy na konto.
5. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 11 lat.
6. Miejsce prowadzenia zajęć|: Europejska Fundacja Oświaty i Kultury w Zielonej Górze
7. Terminy:
Turnus I 24.06-28.06.2019
Turnus II 01.07-05.07.2019
Turnus III 08.07-12.07.2019
8. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz.7:00 - do godz.16:30
9. Rodzice uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej. W
przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać stosowne
oświadczenie.
10. Wychowawcy i kierownik półkolonii sporządzają szczegółowy plan zajęć, który zostanie
przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy program nie może
być zrealizowany z przyczyn atmosferycznych lub innych niezależnych od organizatora.
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12. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie w stołówce w siedzibie
Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury.
13. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
- spokojnego wypoczynku,
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas
turnusu,
- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
- wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
14. Uczestnicy mają obowiązek:
- bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
- przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
- brać udział w realizacji programu półkolonii i dbać o dobrą atmosferę w grupie,
- przestrzegania zasad BHP i ppoż.
- zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
- szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
- kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce,
- przestrzegać zasad poruszania się w ruchu drogowym,
- posiadać niezbędny do realizacji półkolonii ekwipunek wskazany przez organizatora (strój
sportowy, obuwie zmienne itp.).
15. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie
prawni.
16. 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.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez
zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad
uczestnictwa w półkoloniach.
17. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice lub
opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały turnus z
wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora.
18. W razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość
odwołania turnusu z całkowitym zwrotem kosztów.
19. Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję
jego treść.
Data:……………..................

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna:……………….……………
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