
Regulamin organizacyjny  

Półkolonii z MKS Karkonosze Sporty Zimowe w Jeleniej Górze. 

I ORGANIZACJA 

1. Półkolonia zapewnia wypoczynek dla uczniów szkoły podstawowej w rocznikach 2010- 2013. 

Stwarza dzieciom warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

2. Półkolonia polega na organizacji zajęć różnotematycznych i rozwijających,  artystycznych, 

rekreacyjno-sportowych, turystycznych, integracyjnych. 

3. Organizatorem wypoczynku jest MKS Karkonosze Sporty Zimowe w porozumieniu ze Szkołą 

Podstawową nr 15 w Jeleniej Górze. 

4. Program zajęć przygotowany jest przez organizatorów półkolonii i zawiera ofertę rekreacyjno-

edukacyjną na czas trwania półkolonii. Program półkolonii będzie do wglądu i wiedzy rodziców, 

uczestników zakwalifikowanych na  dany turnus, a także będzie umieszczany bezpośrednio przed 

turnusem na stronie klubu www.mkskarkonosze.pl  

5. Warunkiem realizacji półkolonii jest zebranie minimalnej liczby uczestników tj. 15 osób na każdy 

turnus. 

II UCZESTNICTWO: 

1. Uczestnikami mogą być dzieci  ze szkół podstawowych z roczników 2010-2013 w wieku 7-10 lat  

( klasa I-IV ). 

2. Zapisy na półkolonię odbywają się od 24.05.2021r.  

3. Zapisy przyjmowane będą drogą mailową na adres : biuro@mkskarkonosze.pl, a rodzice  uczniów  

SP 15 w Jeleniej Górze mogą kontaktować się przez dziennik elektroniczny z panią Sonią Furtak.   

4. W celu zgłoszenia dziecka na listę uczestników należy wypełnić Kartę zgłoszeniową oraz 

oświadczenia w terminie do 08.06.2021r. 

5. Wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Półkolonii. 

6. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.mkskarkonosze.pl w zakładce Półkolonia  

7. Rodzice /prawni opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka / uczestnika 

półkolonii do budynku szkoły/miejsca zbiórki. 

8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka /uczestnika półkolonii do domu rodzice/prawni 

opiekunowie są zobowiązani wypełnić i  podpisać stosowne oświadczenie/ zgodę. 

9. Za szkody wyrządzone przez dziecko/uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice/prawni 

opiekunowie. 

III. TERMINY I MIEJSCE: 

 Półkolonie z MKS Karkonosze odbywać się będą w terminie:  

28.06-02.07. 2021r.   turnus I  

05.07.- 09.07. 2021r. turnus II 

 Program zajęć będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 16:00 

 Półkolonie odbywają się w Szkole Podstawowej nr 15 i na obiektach przynależących do szkoły. 

Wycieczki do zielonego lasu na terenie powiatu Karkonoskiego ( zgodnie z programem) 

IV. PŁATNOŚCI: 

1. Koszt półkolonii za jeden turnus wynosi 300, PLN 

2. Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od złożenia Karty Zgłoszenia jednak nie później niż do 

11.06.2021 r.  

3. Wpłaty należy dokonać tylko przelewem na konto bankowe klubu :  

http://www.mkskarkonosze/
http://www.mkskarkonosze/


93 1090 2633 0000 0001 1586 83 65 .  

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika półkolonii.  

4. Zniżka karta 3+ nie obowiązuje . 

5. Opłata zawiera wszystkie koszty w tym opiekę pedagogiczną, obiad, organizację zajęć, wycieczek, 

ubezpieczenie. 

6. W ramach półkolonii nie ma możliwości  realizacji  bonu turystycznego.  

V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:   

       1. Uczestnicy mają prawo do: 

 równego  traktowania i korzystania z oferty półkolonii. 

 zgłaszania nieprawidłowości i skarg do kadry opiekuńczej i kierownika półkolonii. 

       2. Uczestnicy mają obowiązek : 

 wykonywania poleceń kadry opiekuńczej, 

 punktualnie stawiania się na zbiórkach, 

 czynnie brać udział a zajęciach organizowanych w trakcie półkolonii, 

 zachowywać porządek i higienę, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć półkolonii, 

 przestrzegać zasad kultury osobistej. 

3. Uczestnikowi zabrania się : 

 samodzielnego odłączania się od grupy, do której zostają przypisani, 

 niszczenia  sprzętów i mienia, 

 używania wulgarnych słów i przekleństw, zachowań agresywnych. 

4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic/Opiekuj prawny zostaje 

obciążony kosztami naprawy szkody.  

3. W czasie wycieczek, zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć artystycznych należy podporządkować 

się zasadom i regulaminom obowiązującym w/w form, którymi uczestnik zostanie zapoznany. 

4. Chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość. 

VI. KADRA PEDAGOGICZNA 

1. KIEROWNIKIEM wypoczynku jest osoba koordynująca całość wypoczynku, posiadająca kwalifikacje     

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku 

dzieci i młodzieży ( Dz. U. poz. 452). 

2. 2. Opiekunowie – wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz.U. poz. 452). 

3. Liczba uczestników wypoczynku na jednego wychowawcę nie może przekroczyć 15 osób. 

4. Obowiązki wychowawcy: 

 zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, 

 prowadzenia dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, 

 organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia, 

 sprawowaniem opieki nad uczestnikami zorganizowanych w grupę w zakresie higieny, 

zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych. 

 Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanego w grupę, 

 Prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku. 

5. Wychowawca ma prawo : 



 Zgłaszania nieprawidłowości  i skargi do kierownika półkolonii 

 Zgłaszania kierownikowi półkolonii problemów wychowawczych z Uczestnikami. 

6. Obowiązki kierownika: 

 Kierowanie wypoczynkiem 

 Opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji, 

 Ustalanie i przydzielanie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, 

trenerom i instruktorom sportu i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku. 

 Kontrola wykonania obowiązków przez wychowawców, 

 Zapewnienia uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od 

rodziców do momentu ponownego przekazania, 

 Nadzór nad realizacją programu, 

 Podział uczestników wypoczynku na grupy. 

VII ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII W CZASIE PANDEMII: 

1. Uczestnicy wypoczynku są zdrowi, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu  

o stanie zdrowia uczestnika półkolonii. 

2. Uczestnicy są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnika 

związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 

higieny. 

3. Rodzice udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny 

kontakt zapewniający szybką komunikację. 

4. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 

wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów. 

5. Rodzic musi zaopatrzyć dziecko/uczestnika półkolonii w indywidualne osłony nosa i ust do użytku 

w pomieszczeniach zamkniętych, środkach lokomocji. 

6. Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających 

warunki bezpieczeństwa. 

7. Organizator zapewni miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby 

do momentu odbioru przez rodziców. 

8. Liczba uczestników przebywających w obiekcie  musi być dostosowana i zapewniająca dystans 

społeczny, podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. 

9. Pracownicy i uczestnicy półkolonii mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce 

mydłem i wodą. 

10. Dozownik z płynem odkażającym znajduje się w dostępnym miejscu. Przy wejściu do budynku 

 i każdej Sali.  

11. Na stołówce dzieci zobowiązane są do zachowania dystansu pomiędzy sobą.  

12. Dezynfekcja blatów, stołów i  poręczy krzeseł po każdej grupie. 

13. Sale są regularnie wietrzone i sprzątane. 

14. Kontakt z osobami trzecimi w trakcie półkolonii będzie ograniczony do niezbędnego minimum. 

VIII. INNE: 

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub zniszczone przez uczestników podczas 

półkolonii. 

2. Organizator nie posiada odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku ściągania filmików, gier 

 i inne wygenerowane przez dziecko na urządzeniu przyniesionym z domu. 



3. W trakcie półkolonii obowiązuje zakaz posiadania niebezpiecznych i ostrych przedmiotów 

 i narzędzi. 

4. Należy ściśle przestrzegać zasad w ruchu drogowym oraz podczas jazdy autokarem( 

przechodzenia przez jezdnię, poruszania się pieszo po drogach ) oraz podczas zabaw, spacerów, 

wycieczek, w lesie. 

5. Nie wolno niszczyć zieleni, płoszyć zwierząt i śmiecić. 

6. W przypadku organizacji wycieczki autokarem, pociągiem lub pieszych wycieczek zajęcia mogą 

się wydłużyć o czym uczestnicy i rodzice /opiekunowie prawni zostaną powiadomieni wcześniej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć np. ze względu na aurę. 

8. Rodzice zapoznają się z regulaminem przy zapisie dziecka na półkolonię, a uczestnicy są z nim 

zapoznawani w pierwszym dniu danego turnusu. 

9. Kwestie nieujęte w regulaminie są regulowane zgodnie z wytycznymi GIS, MZ. MEN. 

IX. WARUNKI REZYGNACJI  

1. Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w półkoloniach, jest uprawniony do 

częściowego zwrotu wniesionej odpłatności. Z wniesionej odpłatności organizator potrąca 

poniesione już koszty np. koszty wykupionych przejazdów, ubezpieczenia, zakupionych 

materiałów programowo- organizacyjnych. 

2. W przypadku rezygnacji z wypoczynku podczas jego trwania możliwy jest zwrot kosztów w 

wysokości dziennej stawki wyżywienia pomnożonej przez ilość dni , w których dziecko nie bierze 

udziału. 

3. Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o zwrot niewykorzystanej odpłatności, 

skierowanego do organizatora ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma być dokonany 

przelew. 

 

Organizator 


