REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14
W WIŚLE WIELKIEJ
Termin: ………… 25.06.2018 r. – 06.07.2018 r. …………

Wychowawcy podczas trwania półkolonii letnich dokładają wszelkich starań by
stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne
uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny
w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci z klas II - VII.
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach zapisanych
w harmonogramie półkolonii letnich.
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 spokojnego wypoczynku,
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas turnusu,
 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
półkolonii.
5. Uczestnicy mają obowiązek:
 podporządkować się poleceniom wychowawców,
 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
 brać udział w realizacji programu półkolonii,
 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
 szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko,
materialnie odpowiedzialni są rodzice),
 kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
 przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
 posiadać obuwie zmienne o antypoślizgowym spodzie.
6. 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. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy
uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu,
w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.
7. Uczestnik półkolonii jest:
 koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym,
 zaradny w trudnych okolicznościach na miarę swoich możliwości,
 człowiekiem honoru, dbającym o dobre imię półkolonii,
 uczestnik półkolonii szanuje starszych ludzi, swoich wychowawców oraz wszystkie
dzieci,
 uczestnik półkolonii nie używa niecenzuralnych słów.
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8. Uczestnik ma prawo do:
 brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w nich
(w przypadku niedyspozycji zgłasza to wychowawcy grupy),
 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu półkolonijnego w celach, do których
one służą,
 bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika półkolonii.
9. Uczestnik zobowiązany jest do:
 nie oddalania się z terenu półkolonii bez wiedzy opiekuna grupy,
 dbania o czystość osobistą oraz ład, porządek i poszanowanie mienia,
 przestrzegania rozkładu dnia,
 przestrzegania regulaminu,
 poruszania się po drogach i transportu zbiorowego,
 bezpiecznych wyjść,
 bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
10. Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony lub ukarany:
 za aktywność i wzorowe zachowanie przewiduje się następujące wyróżnienia:
- wyróżnienie przez wychowawcę przed grupą uczestników,
- wyróżnienie przez kierownika na apelu półkolonii,
 za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminów uczestnik może być
ukarany:
- upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy,
- upomnieniem i naganą przez kierownika na apelu półkolonii,
- wydaleniem z półkolonii.
11. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego,
rodzice/opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu
lub cały turnus z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora.
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