
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 17/2022 

z dnia 29.12.2022 r. 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  

w Dobrzyniewie Dużym 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH PN. „AKCJA FERIE Z GCK” 

Opiekunowie podczas półkolonii zimowych 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 zimowych przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9:00 do godz.15:00 w dniach 

30.01.2023 r. – 03.02.2023 r. 

2. W półkoloniach zimowych uczestniczą dzieci w wieku 7-12 lat. 

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie  

(Załącznik nr 1). 

5. Uczestnicy półkolonii zimowych mają prawo do: 

 spokojnego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas zajęć, 

 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć, 

 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć. 

6. Uczestnicy mają obowiązek: 

 bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wychowawców, 

 przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego grupy. W przypadku jakiejkolwiek 

niedyspozycji powinien zgłosić to swojemu wychowawcy. 

 zachowania higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości, 

 poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań (Za szkody 

wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie). 

7. Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków. 

8. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach. 

9. Uczestnik Półkolonii zimowych zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw 

plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych oraz 

obuwia zmiennego sportowego. 

10. 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 zimowych. 

11. Rodzic powinien każdego dnia przygotować dziecku suchy prowiant oraz wodę. 

12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas Półkolonii zimowych oraz 

za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, 

aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp.  

13. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zgłosić rezygnację dziecka z zajęć najpóźniej na 5 dni przed ich 

rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji w późniejszym czasie Organizator nie zwraca wpłaconych 

środków, ale istnieje możliwość znalezienia zastępstwa w osobie innego uczestnika w tym samym wieku.  

 

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

 

Podpis uczestnika:      

 

Dobrzyniewo Duże, dnia    Podpis rodziców:      


