REGULAMIN PÓŁKOLONII
LETNICH Stowarzyszenia JK SPORT
ORGANIZACJA
1. Miejscem prowadzenia półkolonii są:
1.1. Budynek szkoły podstawowej 274 w Warszawie przy ul. Wrzeciono 24,
2. Półkolonie JK Sport podzielone są na 5-dniowe turnusy trwające od poniedziałku do piątku,
3. Uczestnikami turnusu mogą być dzieci w wieku 6-12 lat,
4. Organizator zobowiązuje się organizować półkolonie zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ dla
organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku, jednocześnie zastrzega sobie prawo
do organizowania gier i zabaw w których może być zmniejszony dystans społeczny,
5. Uczestnicy mogą przebywać pod opieką organizatora w godzinach 7.30 -17.30. Zajęcia
dydaktyczno-rekreacyjne realizowane są w godzinach 9.00 - 16.00,
6. Pod opieką jednego Wychowawcy może być maksymalnie 15 dzieci,
7. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem Wychowawców według opracowanego
harmonogramu/planu dnia,
8. Uczestnicy podczas półkolonii mają zapewnione 2 posiłki, tj. dwudaniowy obiad (zupę i drugie
danie) oraz podwieczorek. Drugie śniadanie dzieci przynoszą we własnym zakresie,
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie zajęć oraz za
zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników,
10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia
firmy ubezpieczającej,
11. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o złym
samopoczuciu, zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych,
12. Program półkolonii oraz plan dnia, sporządzony jest przez Kierownika i Wychowawców
półkolonii,
13. Plan dnia dostępny jest na stronie organizatora,
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie półkolonii, w sytuacji, gdy program nie
może być realizowany z przyczyn niezależnych od organizatora,
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KADRA
1. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą i nadzorującą wypoczynek zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
2. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i
młodzieży,
3. Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności:
1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
2) poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników;
3) prowadzenie dziennika zajęć;
4) opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;
5) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
6) realizacja programu;
7) sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie
higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
8) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;
9) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

UCZESTNICY
1. Uczestnicy mają prawo do:
a) Spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
b) Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas półkolonii,
c) Wnoszenia próśb i skarg do Wychowawców,
d) Uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców lub Kierownika półkolonii,
e) Korzystania ze sprzętu, przyborów oraz pomocy dydaktycznych udostępnionych przez
Organizatora i Wychowawcę w czasie zajęć,
f) Swobodnej zabawy pod okiem Wychowawcy oraz korzystania z wyznaczonego sprzętu,
przyborów i zabawek w godzinach 7.30 – 9.00 oraz 16.00 – 17.30.
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2. Uczestnicy mają obowiązek:
a) Wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,
b) Przestrzegać regulaminów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
c) Dbać o czystość i porządek,
d) Przestrzegać zasady BHP i PPOŻ., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej
zagrożenie dla życia i zdrowia innych, poinformować Wychowawcę,
e) Zgłaszać Wychowawcy chęć każdorazowego oddalenia się od grupy i Wychowawcy (np.
wyjście do toalety czy potrzeba picia),
f) Zgłaszać Wychowawcy wyjście z placówki po zakończeniu zajęć,
g) Mieć szacunek do Wychowawców, innych uczestników i samego siebie,
h) Dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach,
i) Dbać o sprzęt, przybory sportowe, pomoce dydaktyczne i zabawki używane podczas
zajęć.
3. Każdego dnia uczestnik powinien być ubrany odpowiednio do warunków pogodowych i mieć
na sobie buty lub sandały sportowe, a w plecaku:
a) II śniadanie (kanapka, owoc, jogurt, baton…dostosowane ilością do czasu, który
upłynie od momentu zjedzenia śniadania przez dziecko w domu),
b) Bidon na wodę,
c) Strój sportowy na zajęcia z gimnastyki (leginsy/spodenki / koszulka /skarpety
antypoślizgowe),
d) Obuwie na zmanię do budynku typu adidasy/trampki/zapinane kapcie
e) Dodatkowy T-Shirt na zmianę.
4. Samowolne oddalanie się od Wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i
niewykonywanie poleceń Wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje
następujące konsekwencje:
a) Upomnienie przez wychowawcę,
b) Zakaz udziału w niektórych zajęciach,
c) Powiadomienie Rodziców/Opiekunów prawnych o zachowaniu,
d) Wykluczenie z półkolonii.
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5. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw,
używania przemocy, zażywania samodzielnie leków, palenia papierosów, picia alkoholu,
zażywania narkotyków i dopalaczy.
6. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika półkolonii jego
Rodzice/Opiekunowie Prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
7. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, Wychowawców i Kierownika półkolonii oraz
Rodziców/Opiekunów prawnych w trakcie trwania półkolonii.

RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI
1. Ze względów bezpieczeństwa i wytycznymi GIS nie wchodzą do budynku, w którym
organizowane są półkolonie.
2. Nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii.
3. Zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z planem
zajęć.
4. Odpowiadają za bezpieczną drogę dziecka do miejsca wypoczynku i z powrotem.
5. Zobowiązani są do wypełnienia i podpisania:
a) karty kwalifikacyjnej uczestnika;
b) oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia w związku z pandemią COVID-19;
c) w razie potrzeby upoważnienia do odbioru dziecka;
6. Zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem półkolonii, warunkami uczestnictwa w
półkolonii oraz klauzulą RODO – przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku dziecka
dostępne na stornie organizatora www.jksport.pl.
7. Zobowiązani są do zapoznania z treścią regulaminu swoje dziecko i w razie takiej potrzeby
wyjaśnienie mu jego postanowień.
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