
Regulamin  
 

półkolonii letnich dla dzieci w wieku 6-9 lat  

z Fundacją Nasze Dzieci 

 
 

1. Organizatorem półkolonii jest Fundacja Nasze Dzieci – organizacja pożytku publicznego z siedzibą w 
Dąbrowie Górniczej, al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, KRS 0000377619,  
www.fundacja-naszedzieci.pl. 

 

2. Półkolonie odbywają się na terenie Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland „Równe 
Przedszkolaki” w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Kasprzaka 74a. 
 

3. Półkolonie będą mogły zostać zorganizowane po otrzymaniu od Śląskiego Kuratora Oświaty 
zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku oraz przy udziale co najmniej 15 uczestników. Informację  
o zgłoszeniu zamieścimy na naszej stronie internetowej: www.fundacja-naszedzieci.pl.  

  

4. W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci w wieku 6 – 9 lat. W jednym turnusie może wziąć udział 
maksymalnie 30 dzieci.  

 
5. Fundacja Nasze Dzieci zapewnia opiekę nad dziećmi w godzinach 5.30 – 18.00.  

 

6. Planowane są dwa pięciodniowe turnusy w następujących terminach:  
a) 27.06.2016 r. – 01.07.2016 r. 
b) 04.07.2016 r. – 08.07.2016 r. 
 

7. Zapisu dziecka na półkolonie można dokonać drogą elektroniczną: Katarzyna.Kulik@arcelormittal.com  
lub  telefonicznie pod numerem tel. 795 547 361. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko oraz 
wiek dziecka, dane kontaktowe do rodziców/opiekunów (e-mail, telefon), godziny w jakich dziecko 
będzie przebywało na półkoloniach, wybrany termin półkolonii.  

 

8. Warunkiem uczestnictwa dziecka w półkoloniach jest dostarczenie do Organizatora w terminie nie 
późniejszym niż wyznaczony przez Organizatora wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej, podpisanego 
Regulaminu półkolonii oraz opłacenie kosztów wypoczynku dziecka w kwocie: 

 320 zł./osoby/turnus dla wpłat do 16 maja 2016 r. 

 lub 360 zł./osoby/turnus dla wpłat po 16 maja 2016 r.  
przelewem na rachunek bankowy Organizatora w ING Bank Śląski SA  
87 1050 0086 1000 0090 3007 3085 (w tytule przelewu: półkolonie, termin, imię i nazwisko dziecka). 
Dla ustalenia wysokości opłaty liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora. 

 

9. Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy uczestników.  
 

10. O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zapisów. Osoby nie zakwalifikowane zostaną 
wpisane na listę rezerwową. 

 

11. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka w przedziale 
czasowym, który zgłosili w karcie kwalifikacyjnej. 

 

12. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są 
odbierane z placówki wyłącznie przez rodziców lub przez osoby pisemnie upoważnione przez 
rodziców.  

 

13. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawcy, według opracowanego programu. 
Organizator może dokonać zmian w programie w przypadku zaistnienia niezależnych od Organizatora 
okoliczności, uniemożliwiających jego realizację. 
 

http://www.fundacja-naszedzieci.pl/
mailto:Katarzyna.Kulik@arcelormittal.com


14. Organizator zapewnia wyżywienie w formie cateringu: przedśniadanie dla dzieci przyprowadzonych do 
godz. 6.50, śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 
informacji o specjalnej diecie u dziecka lub o alergii pokarmowej. Nieobecność dziecka prosimy 
zgłaszać: osobiście, przy odbiorze dziecka w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka lub 
telefonicznie lub za pomocą SMS-a pod numerem 518 049 360 lub mailowo na adres: 
kuchnia@rowne-przedszkolaki.pl. 
 

15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za 
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.  
 

16. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 
muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.  
 

17. Wychowawca półkolonii dokłada 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 i pożyteczny.  
 

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

 

19. Uczestnicy mają obowiązek:  
e) współpracować z wychowawcą, słuchać jego poleceń,  
f) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  
g) brać udział w realizacji programu półkolonii,  
h) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, zmienne obuwie. 
i) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,  
j) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,  
k) posiadać odpowiednie do pogody i programu wypoczynku ubranie oraz zapasowe ubranie (np.: 

koszulka, spodnie). 
 

20. Uczestnik półkolonii podczas półkolonii przebywa pod opieką wychowawcy. Liczba uczestników 
pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób. 
 

21. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania rodziców o zaistniałym wypadku, 
urazach i problemach wychowawczych. 
 

22. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (nie stosowanie się do poleceń opiekunów, 
wulgaryzmy itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników półkolonii. 

  
23. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii, którzy wyrażą zgodę na 

uczestnictwo.  
 

24. Półkolonie organizowane są przez Organizatora w celu niezarobkowym w ramach odpłatnej 
działalności statutowej pożytku publicznego, tj. pobierane od beneficjentów (uczestników) opłaty nie są 
wyższe od kosztów (bezpośrednich i pośrednich) tej działalności (nie ma marży). W razie nagłej 
choroby dziecka lub innych niespodziewanych okoliczności, rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać 
zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały turnus z wyjątkiem kosztów organizacji 
półkolonii poniesionych już przez Organizatora. 

 

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego 

treść. 

 

 

……………………………       …………………………………………………… 

miejscowość, data         Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

mailto:kuchnia@rowne-przedszkolaki.pl

