
REGULAMIN PÓŁKOLONII  

W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W KLUCZBORKU 

 

1. Opiekunowie na półkolonii dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki                        
do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w 
sposób przyjemny i pożyteczny. 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawcy i kierownika od godz. 9:00 do godz. 15:00. 
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.  W przypadku 

samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie. 
4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a) spokojnego wypoczynku, 
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach podczas półkolonii, 
c)  korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, 
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie półkolonii. 

5. Uczestnicy mają obowiązek: 
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, 
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
c) brać udział w realizacji programu półkolonii, 
d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 

odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie), 
e) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 
f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 
g) przestrzegać Regulaminu procedur bezpieczeństwa w Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia 10.12.2021 r.  
6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało upomnieniem,                                          
a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii (bez możliwości zwrotu opłaty                                
za półkolonie). 

7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii                                     
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.                                   
Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na warsztaty cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, 
odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

8. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: 
a) przyprowadzenia uczestnika półkolonii bez objawów infekcji oraz objawów sugerujących chorobę 

zakaźną, 
b) zaopatrzenia uczestnika półkolonii w maseczkę do użytku podczas półkolonii, 
c) niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących 

objawów chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty    
lub wysypka), 

d) dokonać wpłaty w wysokości zgodnej z przedstawioną ofertą przez Centrum Aktywności Lokalnej                    
w Kluczborku w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników, 

e) zgłosić rezygnację dziecka z półkolonii najpóźniej na tydzień przed jej rozpoczęciem, 
f) wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty, aby uczestnik mógł wziąć udział w warsztatach. 

9. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą 
przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). 


