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REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWEJ 

organizowanej przez Miejski Dom Kultury w Brzezinach 

 

Półkolonia zapewnia wypoczynek dla dzieci w wieku 6-13 lat na terenie Miasta 

Brzeziny. 

Półkolonia polega na organizacji zajęć stacjonarnych, m. in. – zajęć integracyjnych, 

warsztatów, zajęć sportowych oraz wycieczek: pieszej po mieście (w formie spaceru), pieszej 

na Komendę Powiatową Policji w Brzezinach. 

 

§1 Organizator 

1. Organizatorem półkolonii jest Miejski Dom Kultury w Brzezinach, zwany dalej MDK. 

2. Półkolonia zimowa organizowana jest we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. A. F. 

Modrzewskiego w Brzezinach oraz Muzeum Regionalnym w Brzezinach. 

 

§2 Termin i miejsce wypoczynku 

1. Półkolonia odbywa się w dniach 14.02.2022 r. – 18.02.2022 r. oraz 18.02.2022 r. – 

25.02.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. F. Modrzewskiego w Brzezinach.  

2. Półkolonia odbywa się od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w godzinach od 

9.00 do 15.00. 

3. Zajęcia programowe będą przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach, 

Muzeum Regionalnym w Brzezinach oraz Miejskim Domu Kultury w Brzezinach. 

 

§3 Zapisy 

1. Zapisy na półkolonie odbywają się od 24 stycznia do 4 lutego 2022 w godz. 8:00 – 16:00 

lub w godzinach pracy biura MDK. Zapisu można dokonać tylko osobiście za przekazaniem 

wypełnionych i podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego: karty kwalifikacyjnej 

uczestnika wypoczynku, oświadczeń RODO (Załącznik 1 do karty kwalifikacyjnej) 

i o odbiorze/powrocie dziecka (Załącznik 2 do karty kwalifikacyjnej), oraz Regulaminu 

Półkolonii. Dokumenty te można pobrać ze strony internetowej MDK lub w  biurze MDK. 

2. Zapisu dokonuje się na konkretny dzień półkolonii. Istnieje możliwość uczestnictwa  

w więcej niż jednym dniu. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego po zaakceptowaniu uczestnictwa dziecka (karty 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku) przez Organizatora, należy uiścić opłatę 

za półkolonię w kasie Organizatora.  

4. Pierwszeństwo udziału w półkoloniach mają mieszkańcy Miasta Brzeziny.  

5. W momencie zapełnienia dostępnych miejsc, rozpoczną się zapisy na listę rezerwową.  

6. W razie zwolnienia się miejsca Organizator zobowiązuje się do poinformowania kolejnych 

osób z listy rezerwowej. 
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§4 Uczestnicy 

1. Uczestnicy mają prawo do: 

 spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas 

półkolonii, 

 wnoszenia próśb i skarg do wychowawców, 

 uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika półkolonii. 

2. Uczestnicy mają obowiązek: 

 wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia, 

 przestrzegać Regulaminu, 

 dbać o czystość i porządek, 

 przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę. 

 zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku 

samodzielnego powrotu do domu), 

 mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie, 

 dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach, 

 posiadać odpowiednią odzież zimową, czapkę, szalik, rękawiczki, 

nieprzemakalne buty, a do zajęć w budynku obuwie na zmianę z czystą, białą 

podeszwą. 

3. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

4. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje 

następujące konsekwencje: 

 upomnienie przez wychowawcę, kierownika,   

 powiadomienie rodziców o zachowaniu, 

 wykluczenie z półkolonii. 

 

§5 Odpłatność 

1. Półkolonia jest płatna w wysokości 20 zł dziennie. 

2. Dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej  Rodziny cena ta przedstawia się następująco: 

 18 zł za pierwsze dziecko (10% zniżki); 

 16 zł za drugie dziecko (20% zniżki); 

 14 zł za trzecie i każde kolejne dziecko (30% zniżki). 

By skorzystać ze zniżki należy okazać kartę w momencie dokonywania płatności za 

uczestnika. 

3. Wpłaty należy uiścić do 09.02.2022 (środa) w kasie MDK, czynnej od 8:00 do 16:00. Brak 

terminowej wpłaty skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników. 

4. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewniony jednodaniowy obiad. 
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5. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne 

do przeprowadzenia zajęć. 

 

§5 Program 

1. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów oraz kierownika 

półkolonii wg harmonogramu. 

2. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii: 

 ramowy zostanie przedstawiony na stronie www.cpik-brzeziny.com.pl 

 szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć. 

 

§6 Wycieczki 

1. W trakcie wycieczek obowiązuje Regulamin Wycieczek. 

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Wycieczek może wiązać się z: 

 upomnieniem przez wychowawcę, kierownika,   

 powiadomieniem rodziców o zachowaniu, 

 wykluczeniem z półkolonii. 

 

§7 Kadra 

1. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest 

czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami. 

2. Organizator i wychowawcy są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć 

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo 

w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także 

zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia. 

3. Wychowawcy mają obowiązek: 

 zapoznać   się   z   kartami   kwalifikacyjnymi   uczestników   wypoczynku oraz  

z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych, 

 prowadzenia dziennika zajęć, 

 organizowania zajęć zgodnie z rozkładem,  

 sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz 

innych czynności opiekuńczych, 

 zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku, 

 poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii, 

 na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia, 

 po zakończeniu zajęć półkolonii dostarczyć do Kierownika uzupełnione karty 

uczestników wraz z dziennikiem zajęć. 

 

§7 Rodzice/Opiekunowie prawni 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania 

i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć, 
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2. Rodzice/Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca 

zamieszkania do miejsca wypoczynku i z powrotem; 

3. Rodzice/Opiekunowie prawni składają oświadczenie (Załącznik 2 do karty 

kwalifikacyjnej), w którym określają czy po zajęciach dziecko wraca samodzielnie, czy jest 

odbierane przez upoważnioną do tego osobę. 

 

§8 Postanowienia związane z pandemią COVID-19 

1. Zaleca się przebywanie w maseczce ochronnej, zasłaniającej nos i usta. 

2. Przed wejściem do wyznaczonej strefy zabaw wszystkich uczestników powyżej  

6 roku życia obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu  

z obiektu. Płyn do dezynfekcji zapewnia organizator. 

3. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie przerw 

w zabawie, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem dostarczonym przez organizatora. 

4. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na 

kwarantannie. 

5. Jeżeli uczestnik wykazuje oznaki osoby chorej organizator ma prawo odmówić wpisania 

go na listę uczestników. W przypadku podejrzenia zarażenia organizator musi natychmiast 

odizolować uczestnika i poinformować rodzica lub opiekuna. 

6. Uczestnik musi być zdrowy, o czym poświadcza rodzic w dniu rozpoczęcia zajęć 

w pisemnym oświadczeniu (Załącznik 3 do karty kwalifikacyjnej). 

7. Organizator traktuje dziecko, o ile nie dostał informacji o zaszczepieniu dziecka od 

rodziców prawnych (okazanie certyfikatu zaszczepienia), jako niezaszczepione 

i uwzględnia, w organizacji wypoczynku  jako osobę, na którą nałożono limity. Warto więc 

przekazać informację o zaszczepieniu dziecka Organizatorowi wypoczynku. 

8. Rodzice/Prawni opiekunowie Zobowiązują się do niezwłocznego – do 1 godziny – odbioru 

dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów 

choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub 

wysypka). 

9. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu 

COVID-19, Rodzic/Prawny Opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym 

fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 

wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.  

 

§9 Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie jej 

trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych 

uczestników – jest to odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. 

2. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 

rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej 

szkody. 
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3. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, 

palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków i innych środków odurzających 

– dotyczy to uczestników i kadry. 

4. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie karty 

kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu półkolonii. 

5. Niniejszy regulamin obowiązuje: 

 wszystkich uczestników półkolonii, 

 rodziców i opiekunów, 

 kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców półkolonii. 

 
 
 
 
 

 


