
REGULAMIN

WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

I.  PODSTAWOWE  ZAŁOŻENIA  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  w  dalszej  części
zwanego półkolonią:

1. Organizatorem półkolonii  jest  Stowarzyszenie  Społeczności  Osiedlowej  "Aura" w
Raciborzu.

2. Półkolonia  organizowana  jest  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w przepisach
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. Z 2018 r. poz. 1457 z
późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016
r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. Z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.).

3. Bazą wypoczynku dzieci  i  młodzieży/półkolonii  jest  Klub Osiedlowy Spółdzielni
Mieszkaniowej "Nowoczesna" w Raciborzu:
 "Itaka" ul. Pracy 21, tel. 324104583
 "Cegiełka" ul. Żółkiewskiego 22, tel.324152356

4. Zajęcia  w ramach półkolonii  realizowane  są  w okresie  ferii  zimowych i  wakacji
letnich w określonych przez organizatora terminach:
a) zajęcia stałe od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00,
b) formy wyjazdowe zgodnie z harmonogramem wycieczek.

II WARUNKI UCZESTNICTWA W  PÓŁKOLONII:
1. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,
2. W półkolonii mogą brać udział dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni
złożyli następujące dokumenty:
a) zgłoszenie – oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w półkolonii
b) zapoznali się i zaakceptowali regulamin wypoczynku
c) wypełnili kartę kwalifikacyjną dziecka
d) zaakceptowali klauzulę informacyjną RODO
e) przedstawili dowód opłaty
3. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Udział w półkolonii jest częściowo odpłatny. Wysokość opłaty ustala Zarząd. 
5. Opłaty należy dokonać:
na konto Organizatora: Bank Spółdzielczy w Raciborzu Nr: 78 8475 0006 2002 0012
9596 0001.
Tytułem :"półkolonie za (imię i nazwisko dziecka)+ nazwa Klubu".
Przedstawienie  dowodu opłaty jest  warunkiem koniecznym  do zakwalifikowania
dziecka do udziału w półkolonii.
6.  Rezygnacja z uczestnictwa w programie jest możliwa najpóźniej  do trzech dni
przed  rozpoczęciem  zajęć,  po  zgłoszeniu  wyłącznie  przez  rodzica  lub  opiekuna
prawnego. Organizator wówczas zapewnia zwrot wniesionej opłaty.
7.  W przypadku  rezygnacji  z  zajęć  programowych  w trakcie  trwania  półkolonii,
Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.
8.  Organizator  w  czasie  trwania  zajęć  zapewnia  opiekę  wychowawców  nad
uczestnikami półkolonii.
9.  Zabrania  się  samowolnego  opuszczania  przez  dziecko  Klubu,  grupy
zorganizowanej i innych miejsc prowadzonych zajęć.
10.  W czasie  trwania  półkolonii  rodzic  lub opiekun prawny codziennie  zapewnia
dziecku  bezpieczną  drogę  do  klubu  i  powrót  do  domu.  Jednocześnie  deklaruje
obecność dziecka na zajęciach.



11. W ramach opłaty Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników od następstw
nieszczęśliwych  wypadków  zgodnie  z  warunkami  ubezpieczenia  firmy
ubezpieczającej.
12.  Dostęp do opieki  medycznej  zapewniony będzie  w ramach świadczeń opieki
zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004
r.  o  świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (tj.
D.U. Z 2017 r. poz. 1938).
13.  W  przypadku  zagrożenia  zdrowia  ,bądź  życia  dziecka,  kierownik  lub
wychowawca ma prawo do podjęcia decyzji o formie udzielenia pomocy.
14.  Kierownik  i  wychowawca  nie  może  podawać  doustnych  środków
farmakologicznych zaleconych przez lekarza.
15. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg
lub zachowują się niestosownie.  O decyzji  zawsze będą informowani rodzice lub
opiekunowie prawni.
16.  Koszty  szkód wyrządzonych przez  uczestnika  półkolonii  pokrywa  rodzic  lub
opiekun prawny uczestnika.
17.  Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  przynoszone  przedmioty
wartościowe jak: telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp. Oraz pieniądze,
a także za rzeczy zagubione w czasie zajęć.
18.  Organizator  nie  zapewnia  wyżywienia.  Uczestnik  powinien  przynosić  drugie
śniadanie i napoje, a na wycieczki prowiant.
19.  Rodzice  lub  opiekunowie  prawni  są  zobowiązani  do  zapewnienia  dziecku
odpowiedniego  ubioru  stosownie  do  warunków  pogodowych  i  realizowanego
programu.
20.  Filmowanie  oraz  fotografowanie  podczas  zajęć  możliwe  jest  tylko  za  zgodą
prowadzącego.
21.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  rejestracji  foto/video  zajęć  oraz
publicznego pokazu do celów archiwalnych i promocyjnych.
22.  Organizator  zastrzega sobie  prawo do zmian w programie w sytuacjach,  gdy
program  nie  może  być  zrealizowany  z  przyczyn  pogodowych  lub  innych
niezależnych od organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy  uczestnik  półkolonii  jest  zobowiązany  przestrzegać  regulaminu

półkolonii.
2. Dane  osobowe  uczestników  półkolonii  będą  przetwarzane  zgodnie  z

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z  dnia  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu
takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L/119/1  z
dnia 04.05.2016 r.).  Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności,
jednakże  podanie  danych  w  formularzu  Zgłoszenia-oświadczenia  jest
warunkiem wzięcia udziału dziecka w zajęciach.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
Załączniki:

1. karta zgłoszenie-oświadczenie
2. klauzula informacyjna RODO
3. karta kwalifikacyjnauczestnika wypoczynku
4. oświadczenie rodziców o stanie zdrowia dziecka w związku z pandemią COVID 19
5. zasady sanitarne na czas półkolonii 2020




