
Regulamin półkolonii - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła IIw Tarnowie Podgórnym 
27 czerwca– 08 lipca 2022r. 

 

I. Informacje ogólne: 
1. W półkolonii mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym z klas I-IV I oddziałów 

przygotowawczych. 
2.  Zgłoszenia na półkolonię odbywają się drogą elektroniczną– link do zapisów zostanie udostępniony rodzicom przez  Librusa.  
3. O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie zdecyduje zgodność elektronicznego zgłoszenia z pkt.1 niniejszego regulaminu. 
4. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, regulamin półkolonii oraz druki niezbędne do wypełnienia od 17 maja br. dostępne są do pobrania na 

stronie www.sp1tp.pl w zakładce Aktualności lub w sekretariacie. 
5. Opiekę nad uczestnikami wypoczynku sprawują wychowawcy - nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym. 
6. Opiekę nad każdą grupą sprawuje jeden wychowawca.  
7. Maksymalna liczba dzieci w grupie – 15. 
8. Półkolonie zostaną zgłoszone, zgodnie z przepisami w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
9. Odpłatność za udział dziecka – 200zł. Wpłaty należy dokonać na konto 36 1050 1520 1000 0024 2364 4604  w terminie do 27 maja 2022r. 

z dopiskiem zawierającym następujące informacje: PÓŁKOLONIE SP1, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA 
10. Dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami do wtorku 31 maja 2022r. 
11. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po rozpoczęciu półkolonii. 
12. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest terminowe dokonanie opłaty i  terminowe dostarczenie  w sekretariacie wszystkich wymaganych 

dokumentów. 
13. Półkolonie trwają w terminie 27 czerwca – 1 lipca 2022r. 
14. Organizator zapewnia jeden posiłek w ciągu dnia -obiad. 
15. Uczestnicy półkolonii realizują zajęcia zgodnie z planem dnia – są to m. in.: gry i zabawy na powietrzu, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne 

i sportowe oraz propozycje dostosowane do grup wiekowych. 

II. Prawa i obowiązki uczestnika wypoczynku 
1.  Uczestnik wypoczynku ma prawo do: 

a) radosnego i bezpiecznego wypoczynku, równego traktowania, 
b) ciekawych zajęć, zabaw, 
c) udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych, 
d) publicznego wyrażania swojej opinii, 
e) zwracania się we wszystkich sprawach do wychowawcy. 

2. Uczestnik wypoczynku ma obowiązek: 
a) przestrzegać zasad określonych w dokumencie  „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN , MZ i GIS” umieszczonym na www 

szkoły 
b) jeżeli nie ma przeciwwskazań uczestniczyć we wszystkich zajęciach i wycieczkach, 
c) punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć, 
d) pozostawania w grupie i nie oddalania się poza teren obiektu bez zgody i opieki wychowawcy, 
e) stosowania  do regulaminów zajęć i wycieczek prowadzonych przez wychowawców, 
f)  przestrzegania bezpieczeństwa podczas wycieczek i zwiedzania, 
g)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla  życia lub zdrowia natychmiastowego poinformowania 

o tym wychowawcy, 
h) odpowiedniego zachowania (z należytym szacunkiem) do wychowawców, kolegów i koleżanek oraz innych osób,  stosowania do poleceń 

wychowawcy. 
3. Zasady zachowania: 

a) Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania wszelkich używek oraz środków 
odurzających, 

b) Na półkolonii obowiązuje przestrzeganie reguł sanitarnych określonych w dokumencie  “Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego 
MEiN, MZ i GIS”  

c) Na półkoloniach obowiązują zasady dobrego wychowania. Przejawy agresji, niestosowanie się do poleceń wychowawców oraz zachowania 
mogące narazić zdrowie I bezpieczeństwo uczestników półkolonii, 

d) Łamanie zasad współżyciaspołecznego, udział w bójkach, słowne obrażanie (używanie wulgaryzmów i wyzwisk) zachowania powodujące 
zagrożenie dla życia i zdrowia będą karane w zależności od rodzaju zachowania: 
 upomnieniem przez wychowawcę, 
 powiadomieniem rodziców; 
 usunięciem z półkolonii. 

4.Organizator półkolonii nie bierze odpowiedzialności za zagubione wartościowe przedmioty uczestników: smartfony, aparaty fotograficzne, tablety, 
konsole do gier itp. 

5. Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni przez organizatora. 
 

Zapoznałem/łam się z Regulaminem półkolonii i będę przestrzegał/ała podanych zasad 
 

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………               ……………………………………………………..……………………..………………………………………………………………………………… 

( podpis uczestnika kolonii)                  (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 



 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażamy zgodę na udział córki/syna……………………………………………………………………………..…………………………………………………..………...………… 

w półkoloniach organizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 

 w dniach 27 czerwca – 1 lipca 2022r. 

 

 
           ……………………………………………………..…………………………….…………………                                                 ……….…………… ……………..………….……………………………...……………………… 

(data i miejsce)                                                        (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 


