
REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ 

GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa  

w półkoloniach zimowych, którego organizatorem jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu 

Szkolnego zwany dalej jako Organizator.  

2. Udział w półkolonii jest nieodpłatny. 

3. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży szkolnej  zamieszkującej na terenie Gdańska z 

podziałem na grupy wiekowe dla uczniów I-IV klas szkolnych. 

4. Miejsce półkolonii: gdańskie placówki oświatowe. 

5. Podczas półkolonii będą odbywać się zajęcia sportowe, rekreacyjne, turystyczne  

i artystyczne. 

6. Podczas półkolonii opiekę̨ nad dziećmi sprawować́ będą wykwalifikowani wychowawcy ze 

strony Organizatora, zgodnie z programem półkolonii. 

§2 

Warunki rekrutacji 

1. Zapisy na półkolonie realizowane będą za pośrednictwem szkół na podstawie odrębnych 

porozumień. Będą w formie elektronicznej, poprzez przesłanie skanów wypełnionych i 

podpisanych dokumentów na adres mailowy: polkolonie.gzsiss@ssm.gda.pl 

2. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszanego uczestnika zobowiązany jest wypełnić  

w całości kartę kwalifikacyjną dostępną na stronie internetowej www.gokf.gda.pl  

3. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w półkoloniach podają następujące dane uczestnika  

w karcie kwalifikacyjnej scanem załącznik nr 2: 

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 półkolonii. Bez ich wskazania zgłoszenie nie zostanie przyjęte. 

4. O zakwalifikowaniu uczestnika na półkolonie z naboru otwartego. 

5. Zakwalifikowani uczestnicy lub ich rodzice/prawni opiekunowie dostarczają oryginał karty 

kwalifikacyjnej w pierwszy dzień półkolonii kierownikowi wypoczynku. 

§3 

Prawa i obowiązki uczestnika półkolonii: 

1. Uczestnik półkolonii ma prawo do: 

a) uczestniczenia w zajęciach proponowanych podczas półkolonii, 

b) korzystania z wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii, 

c) zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy. 
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2. Uczestnik półkolonii 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 wyjść grupowych uczestników półkolonii 

organizowanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, 

f) przestrzegania procedur dotyczących udziału w półkolonii w okresie epidemii  

(załącznik nr 1) 

g) zachowywania się̨ z szacunkiem wobec wychowawców oraz kolegów i koleżanek,  

h) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia zagrożenia dla życia lub   

zdrowia, natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcę̨ lub kierownika,  

i) stosowania się̨ do poleceń́ wychowawcy i kierownika półkolonii.  

3. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien mieć odpowiedni strój do  zajęć w danym dniu. 

4. W przypadku łamania regulaminu półkolonii, niestosowania się do poleceń nauczycieli,  

samowolnego oddalania się będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem 

uczestnika z udziału w półkolonii. 

5. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub prawni 

opiekunowie.  

6. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.  

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii.  

8. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem półkolonii,  akceptuję jego warunki  

i zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka.  

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania:  

 upomnieniem;  

 wydaleniem z półkolonii. Rodzice lub prawni opiekunowie są̨ zobowiązani do odebrania 

dziecka po otrzymaniu informacji od kierownika o zaistniałej sytuacji.   



2. Uczestnik półkolonii ma prawo do rezygnacji z udziału w półkolonii. 

Rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji bez   podania 

powodu przed rozpoczęciem turnusu lub w jego trakcie.  

3. W miejsce uczestnika, który zrezygnował z półkolonii, wpisany zostaje uczeń z listy 

rezerwowej.  

4. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na 

miejsce zbiórki półkolonii. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka powyżej 7 lat do 

domu po zakończonych zajęciach, rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani wypełnić  

i podpisać stosowne oświadczenie (załącznik nr 2). 

 


