REGULAMIN PÓŁKOLONII
I. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do:
1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców,
2. Przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących w obiekcie: regulaminu szkoły, zasad
korzystania ze sprzętów szkolnych oraz zlokalizowanych na jej terenie,
3. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia, a w szczególności:
• punktualnego przybywania na zbiórki i posiłki,
• dbania o porządek w swoim otoczeniu i na terenie obiektu,
• dbania o higienę osobistą,
4. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie pobytu na zajęciach,
podczas wycieczek, czy zajęć sportowo-rekreacyjnych,
5. Zgłoszenia kierownikowi półkolonii lub wychowawcy wszelkich zauważonych usterek
i nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu.
6. Okazywania innym, a w szczególności słabszym i młodszym pomocy i życzliwości,
7. Stosowania się do przepisów sanitarnych związanych np. z pandemią:
Dowóz na półkolonie:




Przywozimy wyłącznie dzieci zdrowe z podpisanym oświadczeniem COVID-19 wg
wzoru załączonego na niniejszej podstronie,
Rodzic / Opiekun prawny dowożący dziecko na zbiórkę nie może mieć widocznych
objawów infekcji / choroby zakaźnej,
Rodzice / Opiekunowie prawni nie wchodzą na teren placówki,

Na miejscu:








Grupy funkcjonują autonomicznie / rozdzielnie,
Posiłki odbywają się z zachowaniem wytycznych dla gastronomii,
W określonych okolicznościach uczestnicy półkolonii będą proszeni o korzystanie
z indywidualnych osłon ust i nosa w momencie wyjść w miejsca publiczne lub w
trakcie przebywania w tzw. przestrzeniach wspólnych,
Każdy uczestnik półkolonii obowiązany jest do przestrzegania zasad higieny, w
szczególności częstego mycia rąk, korzystania w ogólnodostępnych płynów
dezynfekcyjnych,
Stanowczo odradzamy odwiedziny uczestników półkolonii przez osoby
niezwiązane z półkolonią (rodzice, dziadkowie, członkowie rodziny, znajomi),
Izolacja uczestnika półkolonii następuje w sytuacji występujących u niego
niepokojących objawów (katar, kaszel, wysoka temperatura, duszności).

II. Uczestnikom półkolonii zabrania się:
1. Samowolnego oddalania się: od grupy, z terenu półkolonii, miejsca zajęć itp.
2. Niszczenia i dewastowania sprzętu będącego w dyspozycji półkolonii pod groźbą
odpowiedzialności materialnej opiekunów prawnych,
3. Palenia papierosów (również elektronicznych), picia alkoholu, zażywania środków
odurzających oraz jakichkolwiek substancji niedozwolonych bądź niestosownych dla
danego przedziału wiekowego,

4. Nadużywania telefonów komórkowych oraz robienia zdjęć i nagrywania innych osób
bez ich zgody oraz zabierania telefonów komórkowych na zajęcia.
5. Używania wulgaryzmów,
6. Stosowania przemocy.
III. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany:
• Upomnieniem wychowawcy grupy,
• Upomnieniem lub naganą kierownika obozu z informacją do rodziców/opiekunów
prawnych
• Odsunięciem od zajęć tematycznych,
• W przypadkach o większym ciężarze gatunkowym lub w przypadku permanentnego
naruszania zasad regulaminu - wykluczeniem uczestnika z półkolonii.
IV. Odbiory:
• Odbiór i dowóz uczestników półkolonii musi odbywać się w określonych w ofercie
ramach czasowych, nie w trakcie posiłków lub zajęć tanecznych bądź tematycznych.

