
Regulamin półkolonii 

ARTYSTYCZNE FERIE W MOK 2015 

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

1.Uczestnicy półkolonii przybywają pod opieką wychowawców od godz. 10.00-16.00, od poniedziałku 
do piątku.  
2. Obecność dziecka na półkoloniach jest potwierdzane wpisem do dziennika zajęć. 
3. W Półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci zdrowe. W razie pojawienia się symptomów choroby tj. 
temperatura, złe samopoczucie, wymioty itp. rodzice/opiekunowie prawni są  zobowiązani do zabrania 
dziecka z zajęć po otrzymaniu informacji od wychowawców/pracowników MOK. 
4.Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 
5.Rodzice maja obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy. 
6.Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 16.00 
7.W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani złożyć pisemne 
oświadczenie, które przechowywane jest w dzienniku zajęć półkolonii. W przypadku braku 
Oświadczenia dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić placówki. 
8.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  
9.Uczestnicy mają obowiązek: 
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców 
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 
c) brać udział w realizacji programu półkolonii 
d) zachować kulturę i higienę osobistą, schludny wygląd i czystość 
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne 
f) zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku 
samodzielnego powrotu do domu) 
g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach 
h) mieć obuwie na zmianę 
8.Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub 
opiekunowie. 
9.Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie 
wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 
upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. 
 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 
półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez 
innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych 
urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, tabletów, itp. niekoniecznych do 
udziału w zajęciach.  
 
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości akceptuję 
jego treść.  
 

 

 

Ozorków , dnia .........................................   ......................................................... 

                 (podpis Rodzica/Opiekuna) 



 

KARTA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII - ARTYSTYCZNE FERIE W MOK 

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania 

Data i miejsce urodzenia 

 

Kontakt z rodzicami: 

 

 

 

Informacje rodzica/ opiekuna prawnego o stanie zdrowia (przewlekłe choroby/ 

alergie/sugestie co do sposobu postępowania w nagłych przypadkach) 

 

 

 

 

 

Ważne uwagi na temat dziecka - pomocne wychowawcy (zainteresowania, uzdolnienia. 

specyficzne trudności itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................. 

(podpis Rodzica / Opiekuna) 


