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REGULAMIN PÓŁKOLONII z zasadami bezpieczeństwa higieny 

zgodne z wytycznymi  
Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Godziny organizacji opieki: 8:00 – 16.00. Dzieci przyjmowane są w godz. 7:45 – 8:00.  

2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 5-11lat. 

3. Rodzice/opiekunowie wpłacają zaliczkę w wysokości 149 złotych przed rozpoczęciem 

turnusu zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie półkolonijnej  

4. Pełna opłata za półkolonie winna być wniesiona na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.  

5. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub 

opiekunowie 

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. 

7.  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.  

8. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice lub 

opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały 

turnus z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora.  

9. Na półkolonie może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

10. Dzieci są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia. 

12. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązuje rodziców/opiekunów  

używanie środków zapobiegawczych, w tym zasłanianie ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk (płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu) 

13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu 

zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak 

i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

14. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do drzwi budynku z 

zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem (wyjątek stanowi rodzeństwo uczęszczające 

do naszej placówki) lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

15. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do sprawnego przyprowadzania i odbierania 

dzieci. Dłuższe rozmowy wychowawcze są możliwe tylko telefonicznie 


