
               REGULAMIN PÓŁKOLONII 
 

 

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak 
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz 
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 
 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci ze szkół podstawowych Gminy Sędziszów (klasy 1-
8), 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 10.00 do 14.00, 
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do OSiR i z powrotem, 
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać 

oświadczenie. 
5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 
 spokojnego wypoczynku, 
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu, 
 korzystania z atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się w OSiR, a niezbędnych do 

realizacji programu półkolonii, 
 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu. 
6. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 
 przestrzegać regulaminu OSiR Sędziszów (w szczególności regulaminu basenu, boisk, 

hali sportowej) oraz zasad uczestnictwa na półkoloniach, 
 przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż., 
 bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców/instruktorów, 
 trzymać się blisko grupy i opiekunów, 
 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
 brać udział w realizacji programu półkolonii, 
 przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 
 szanować cudzą i osobistą własność, 
 doceniać i szanować pracę innych, 
 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 
 Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminów będzie 
karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału 
w półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).  

 



Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły: 
 Za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie OSiR materialnie odpowiadają 

rodzice lub prawni opiekunowie. 
 
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: 

 Warunkiem wpisu dziecka na listę uczestników półkolonii w OSiR Sędziszów jest: 
 Wypełnienie karty kwalifikacyjnej, 
 Podpisanie oświadczenia 
 Dokonać opłaty za półkolonie w wysokości 150,00 zł do dnia 08.07.2022 r. 

*W przypadku, gdy do dnia 08.07.2022 r. nie wpłynie wypełniona karta 
kwalifikacyjna oraz podpisane oświadczenie, uczestnik automatycznie zostanie 
wykreślony z listy półkolonii, a na jego miejsce zostanie wpisana kolejna osoba  
z listy rezerwowej. 
* Organizator informuje, że każde dziecko uczestniczące w półkoloniach 
zobowiązane jest do codziennych zajęć na basenie. 
 

 

Inne (informacje praktyczne): 

 Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie od poniedziałku do 
piątku  (11.07.2022 r. –22.07.2022 r.) w godzinach 10.00-14.00.  

 Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw 
plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu,  mieć strój sportowy oraz obuwie 
zmienne sportowe oraz być przygotowanym do wyjścia na plażę (strój sportowy i obuwie 
sportowe obowiązujące na hali OSiR, strój na basen + czepek, ręcznik) 

 Na półkoloniach obowiązuje zakaz spożywania napojów energetycznych. 
 Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych 
uczestników półkolonii.  

 Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów 
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

 Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 
 Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do 

rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii. 
 Organizator zastrzega sobie, że półkolonie odbędą się jeśli liczba zapisanych dzieci 

przekroczy 20. 
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 
 
 
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść. 

 

Sędziszów ………………………………………….         Podpis rodzica ……………………………………………………………. 


