
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH I ZIMOWYCH 
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W OZORKOWIE 

 
Wychowawcy podczas trwania półkolonii letnich dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom 
jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych 
zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny,  pożyteczny i bezpieczny. 
 

1. Uczestnik półkolonii: 
a. jest koleżeński, uczynny i kulturalny, zaradny na miarę swoich możliwości, 
b. dba o dobrą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany, 
c. nie stosuje przemocy, 
d. dba o dobre imię półkolonii, 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 10.00 - do godz.16.00. 
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są 

odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej. 
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać 

oświadczenie. 
5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a. spokojnego wypoczynku, 
b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu, 
c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii, 
d. zgłaszania uwag i zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy lub 

kierownika półkolonii. 
6. Uczestnicy mają obowiązek: 

a. zachowywać się kulturalnie, 
b. podporządkować się poleceniom wychowawców, 
c. przestrzegać regulaminów:  

i. uczestnika półkolonii, 
ii. poruszania się po drogach i transportu zbiorowego, 
iii. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

d. przestrzegania rozkładu dnia, 
e. nie oddalać od grupy bez wiedzy opiekuna, 
f. w przypadku złego samopoczucia - niezwłocznie zgłosić to wychowawcy, 
g. zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość, 
h. szanować mienie, pomoce dydaktyczne. 
i. posiadać obuwie zmienne o antypoślizgowym spodzie, 
j. nie oddalania się z terenu półkolonii bez wiedzy opiekuna  grupy, 
k. dbania o czystość osobistą oraz ład, porządek i poszanowanie mienia, 
l. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

7. Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony lub ukarany. 
8. 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. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii w 
przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach. 

10. Za aktywność i wzorowe zachowanie przewiduje się następujące wyróżnienia i nagrody: 
a. wyróżnienie przez wychowawcę przed grupą uczestników, 
b. wyróżnienie dyplomem lub nagrodą, 

11. Za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminów uczestnik może być  ukarany: 
a. upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy, 
b. upomnieniem i naganą przez kierownika na apelu półkolonii, 
c. wydaleniem z półkolonii. 

12. W razie choroby dziecka czy innych przypadków losowych, należy powiadomić organizatora 
półkolonii o nieobecności dziecka .  

13. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 
14. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 
15. Organizator podejmuje decyzje o wyjazdach , spotkaniach , zabawach zależnie od pogody. 
16. Organizator półkolonii nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników półkolonii 

17. W dniu wyjścia na basen każdy uczestnik półkolonii powinien mieć strój kąpielowy, ręcznik, 
klapki i czepek. 


