
 

 

 

REGULAMIN SPORTOWYCH WAKACJI Z KOSIR 

 
 

§1 
 
Wychowawcy podczas trwania półkolonii  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,  pożyteczny i bezpieczny, zgodnie z ramowym 
planem.  

§2 
 

1. Zgłoszenia dziecka na półkolonie dokonuje rodzic/prawny opiekun poprzez 

wypełnienie karty kwalifikacyjnej.   

2. Karta Kwalifikacyjna jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka 

na półkolonie przez opiekunów . Dokument ten jest  obowiązkowy i tylko 

na jego podstawie dziecko może uczestniczyć w półkolonii. Karta 

kwalifikacyjna  winna być podpisana przez prawnych opiekunów dziecka.  

3. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za  

zgłoszenie udziału  dziecka w półkolonii. 

       §3 

1. Kwalifikacji dziecka do udziału w półkoloniach dokonuje dyrektor KOSiR na 
podstawie zgłoszeń.  

§4 
 

1. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego 

obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi 

przepisami.  

2. Bezpośrednią pieczę nad Uczestnikiem sprawują Wychowawcy. 



3. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodne z  warunkami  

wynikającymi z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży. 

4. Kierownik oraz Wychowawcy są zdrowi nie mają objawów infekcji lub innej 

choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie podlegają obowiązkowej 

kwarantannie lub izolacji.  

 

5. Wychowawca  ma obowiązek: 

1)  przestrzegać postanowień i warunków  Karty  Kwalifikacyjnej 

Uczestników wypoczynku oraz niniejszego Regulaminu; 

2)  prowadzić Dziennik Zajęć; 

3) prowadzić  zajęcia zgodnie z Planem zajęć, zgodnie z najwyższą 

starannością  

| i profesjonalizmem ,  w najlepiej pojętym interesie Uczestników,; 

4) sprawować pieczę i bezpośredni nadzór nad Uczestnikami i nie 

pozostawiać ich bez opieki; 

5) zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom wypoczynku; 

6) dbać o higienę swoją oraz uczestników w szczególności regularne mycie 

rąk oraz ich dezynfekcje  

7) znać procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami 

Głównego Inspektora Sanitarnego.  

8) szanować godność każdego Uczestnika półkolonii. 

9) po zakończeniu zajęć każdego turnusu półkolonii Wychowawca ma 

obowiązek dostarczyć do Kierownika uzupełnione Karty Uczestników 

wraz z prowadzonym Dziennikiem Zajęć. Kierownik po sprawdzeniu tych 

dokumentów ma obowiązek dostarczyć je do Organizatora półkolonii. 

 
§5 

1. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki 
i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby 
wskazane przez rodzica. 

2. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku 
w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby 



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

3. Opiekunowie odpowiedzialni za odprowadzenie dziecka na zbiórkę są 
zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają 
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.  

4. Rodzice są odpowiedzialni za zaopatrzenie uczestnika półkolonii  
w maseczkę do użycia podczas pobytu na obiektach sportowych.  

5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są 
zobowiązani napisać oświadczenie. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników 

półkolonii w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do 

Uczestników. 

7. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń  

i przedmiotów wartościowych (telefony, odtwarzacze muzyki, biżuteria 

itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy 

program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od 

Organizatora.  W zamian Organizator wprowadzi program zastępczy, 

spełniający te same warunki i kryteria jak podane powyżej.  

 
§6 

1. Uczestnik półkolonii: 

1) jest koleżeński, uczynny i kulturalny, zaradny na miarę swoich możliwości, 
2) dba o dobrą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany, 
3) nie stosuje przemocy, 
4) dba o dobre imię półkolonii, 

 

2. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a. spokojnego wypoczynku, 
b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu, 
c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do 

realizacji programu półkolonii,  
d.  zgłaszania uwag i zwracania się w sprawach osobistych do 

wychowawcy lub kierownika półkolonii. 

3. Uczestnicy mają obowiązek: 



a. zachowywać się kulturalnie, 
b. podporządkować się poleceniom wychowawców, 
c. przestrzegać zasad określonych przez organizatora, szczególnie 

zasad bezpieczeństwa i higieny 
d. przestrzegania rozkładu dnia, 
e. nie oddalać od grupy bez wiedzy opiekuna, 
f. w przypadku złego samopoczucia, wszelkich dolegliwości - 

niezwłocznie zgłosić to wychowawcy, 
g. zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość, 
h. szanować mienie, pomoce dydaktyczne. 
i. nie oddalania się z terenu półkolonii,  
j. dbania o czystość osobistą oraz ład, porządek i poszanowanie 

mienia, 
k. przestrzegania rozkładu dnia,  

4. Za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminów uczestnik może 
być    ukarany: 

a. upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy, 
b. upomnieniem i naganą przez kierownika,  
c. wydaleniem z półkolonii. 

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

§7 
 

Zapisanie dziecka na półkolonie jest jednocześnie  przyjęciem postanowień 
niniejszego regulaminu. 
 

§8 
 

Organizator nie honoruje bonów turystycznych. 

 

 

 

 

 

 


