
Regulamin półkolonii letnich z SCKiS w Strawczynie 2019 r. 

Opiekunowie  na  półkoloniach  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. 

1. Organizatorem półkolonii letnich jest Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.
2. Półkolonie będą trwać od 22 lipca do 02 sierpnia 2019 r., od poniedziałku do piątku.
3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz.15.00.
4. Zapisy na półkolonie rozpoczynają się 20 maja 2019 r.
5. Zapisów wraz z wpłatą (gotówka lub karta ) należy dokonać wyłącznie w kasie pływalni 

OLIMPIC w Strawczynku, ul. Turystyczna 6, www.olimpicstrawczyn.pl.
6. Koszt półkolonii letnich to 450,00 zł od osoby.
7. Kwota obejmuje wyżywienie (obiad), opiekę kadry opiekuńczo-wychowawczej, wycieczki, 

wejścia na basen, zajęcia plastyczne i sportowe.
8. Liczba miejsc jest ograniczona (45 osób). O wpisaniu na listę decyduje kolejność opłaconych 

zgłoszeń.
9. W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych do dnia 1 lipca 2019 r., będzie możliwy zwrot 

50% kosztów półkolonii. Po tym terminie nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty
za półkolonie. 

10. Wypełnione karty uczestnika półkolonii (do pobrania ze strony www.sckis.strawczyn.pl) należy 
dostarczyć na kasę pływalni OLIMPIC do 19 czerwca 2019 r.

11. Niedostarczenie wypełnionej karty uczestnika półkolonii spowoduje brak kwalifikacji
na półkolonie, bez możliwości zwrotu kosztów. 

Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 
1. Spokojnego wypoczynku.
2. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas 

turnusu.
3. Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.

Uczestnicy mają obowiązek: 
1. Podporządkować się poleceniom wychowawców.
2. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia.
3. Brać udział w realizacji programu półkolonii.
4. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 

odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni). 
5. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, 

adekwatnych do warunków atmosferycznych oraz być przygotowanym do wejścia na basen 
(strój kąpielowy, ręcznik, czepek). 

6. Nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem 
uczestnika z udziału w półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).

Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku bezpieczną drogę powrotną, po zakończeniu zajęć 
półkolonijnych. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu zobowiązani są wyrazić 
pisemna zgodę. 

Zapoznałem się z regulaminem, akceptuję jego warunki:

…………………………………...
data, podpis opiekuna


