
REGULAMIN PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO 

W TERMINIE 13-24.01.2020r. 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa  
w zimowisku oraz półkoloniach, których organizatorem jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu 
Szkolnego zwanego dalej jako Organizator.  

2. Udział w wypoczynku jest bezpłatny z wyjątkiem zimowiska. 
3. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży szkolnej i zamieszkującej na terenie Gdańska. 

§2 
Czas, miejsce i sposób realizacji wypoczynku 

• 13/01/2020 – 17/01/2020r. – półkolonia rekreacyjna, miejsce: Gdański Zespół Schronisk  
i Sportu Szkolnego, Al. Grunwaldzka 244, 

• 13/01/2020 – 17/01/2020r – półkolonia turystyczna, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19,  
ul. Hoene 6 

• 13/01/2020 – 17/01/2020r – półkolonia sportowo-rekreacyjna, miejsce: Gdański Zespół 
Schronisk i Sportu Szkolnego, Al. Grunwaldzka 244, 

• 20/01/2020 – 24/01/2020 – półkolonia sportowo-rekreacyjna, miejsce: Gdański Zespół 
Schronisk i Sportu Szkolnego, Al. Grunwaldzka 244,  

• 20/01/2020 – 24/01/2020 – zimowisko w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  
w Lubachowie. 

1. Podczas wypoczynku będą odbywać się następujące zajęcia: plastyczne, twórcze, sportowe, 
animacja czasu wolnego, wycieczki tematyczne, kurs mediatora rówieśniczego, zajęcia  
z pedagogiki przeżyć.  

2. Podczas wypoczynku opiekę̨ nad dziećmi sprawować́ będą wykwalifikowani wychowawcy ze 
strony Organizatora, zgodnie z programem poszczególnych półkolonii i zimowiska.  

§3 
Warunki rekrutacji  

1. Zapisy na wypoczynek przyjmowane będą w Sekretariacie GZSiSS, Al. Grunwaldzka 244  
w terminie od dnia 18.12.2019 r. do 08.01.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:30 na podstawie 
dostarczonych oraz prawidłowo wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestnika.  

2. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszanego uczestnika zobowiązany jest wypełnić  
w całości kartę kwalifikacyjną dostępną na stronie internetowej lub w siedzibie Organizatora. 

3. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w półkoloniach i zimowisku podają następujące dane 
uczestnika w karcie kwalifikacyjnej: 
Imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego do rodziców lub prawnych 
opiekunów, adres zameldowania/zamieszkania tj. ulica, numer budynku, numer lokalu oraz kod 
pocztowy. Powyższe dane są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia chęci uczestnictwa  
w organizowanych przez Organizatora wypoczynku, bez ich wskazania zgłoszenie nie zostanie 
przyjęte. 

4. O zakwalifikowaniu uczestnika na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. 



§4 
Prawa i obowiązki uczestnika półkolonii: 

1. Uczestnik wypoczynku ma prawo do: 
• uczestniczenia w zajęciach proponowanych podczas wypoczynku, 
• korzystania z wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

wypoczynku, 
• zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy. 

2. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do:  
• nie oddalania się bez wiedzy nauczyciela od grupy, 
• przestrzegania regulaminu wypoczynku, 
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż., 
• uczestniczenia w zajęciach, w przypadku niedyspozycji zgłaszania tego faktu  

nauczycielowi, 
• wykonywania poleceń kadry wypoczynku,  
• szanowania mienia GZSi SS i własności innych uczestników wypoczynku, 
• dbania o higienę osobistą, ład i czystość na terenie,  
• nie stosowania przemocy wobec innych uczestników wypoczynku. 

3. Uczestnik wypoczynku ma obowiązek:  

a) uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych o ile nie zostanie na 
piśmie zwolniony przez rodzica ,  

b) punktualnego stawiania się̨ na zajęcia i aktywnego w nich uczestnictwa,  
c) dbałości o czystość́ i porządek oraz powierzone mienie w miejscu pobytu,  
d) nie oddalania się̨ od grupy bez wiedzy wychowawcy,  
e) stosowania się̨ do regulaminów wycieczek, przejazdów komunikacją miejską, autokarem, 

PKP oraz wewnętrznych  regulaminów obiektów, w których prowadzone bedą zajęcia 
przez opiekunów,  

f) zachowywania się̨ z szacunkiem wobec wychowawców oraz kolegów i koleżanek,  
g) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia zagrożenia dla życia lub   

zdrowia, natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcę̨ lub kierownika,  
h) stosowania się̨ do poleceń́ wychowawcy i kierownika półkolonii.  

4. Każdego dnia uczestnik wypoczynku powinien mieć odpowiedni strój do  zajęć w danym dniu  
i drugie śniadanie. 

5. W przypadku łamania regulaminu wypoczynku, niestosowania się do poleceń nauczycieli,  
samowolnego oddalania się będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem 
uczestnika z udziału w wypoczynku. 

6. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wypoczynku  odpowiadają rodzice lub prawni 
opiekunowie.  

7. Organizator wypoczynku zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.  
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników wypoczynku.  
9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wypoczynku,  akceptuję jego warunki  

i zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka.  

§5 
Postanowienia końcowe 

1. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania:  



• upomnieniem;  
• powiadomieniem rodziców;  
• wydaleniem z wypoczynku. Rodzice lub prawni opiekunowie są̨ zobowiązani do odebrania 

dziecka po    otrzymaniu informacji od kierownika o zaistniałej sytuacji.  

2. Uczestnik wypoczynku ma prawo do rezygnacji z udziału w wypoczynku. 
Rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji bez   podania 
powodu przed rozpoczęciem turnusu. 

3. W miejsce ucznia, który zrezygnował z wypoczynku, wpisany zostaje uczeń z listy rezerwowej.  
4. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na 

miejsce zbiórki wypoczynku. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu po 
zakończonych zajęciach, rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani wypełnić i podpisać 
stosowne oświadczenie. 

 


