Regulamin półkolonii „Zielono nam!”
1.Organizatorem półkolonii jest: Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej „Widok”,
Białystok, 15-416, ul. Kochanowskiego 7, e-mail: widokstowarzyszenie@gmail.com
REGON: 050683796, NIP: 542-26-55-88, numer rejestru w Sądzie Rejonowym w
Białymstoku: KRS 0000103409, konto bankowe: PKO S.A. I Oddział Białystok: 22 1240
5211 1111 0010 6639 7925.
2.Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 11 lat.
3. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest wypełnienie i dostarczenie karty
kwalifikacyjnej oraz uiszczenie opłaty.
4.Uczestnicy półkolonii będą przebywać pod opieką w godz. 7-16.30. W tym czasie mają
obowiązek wykonywać polecenia opiekunów, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o
dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej, korzystać z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
niezwłocznie zgłaszać wszelkie dolegliwości, nieprawidłowości oraz zagrożenia.
5.Uczestnicy półkolonii mają prawo do spokojnego wypoczynku, uczestniczenia we
wszystkich zajęciach, korzystania z atrakcji i pomocy dydaktycznych, wsparcia ze strony
wychowawców, instruktorów oraz kierownika.
6. Uczestnikom półkolonii zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, zażywania
leków bez wiedzy opiekuna, niszczenia mienia, używania wulgarnych słów i zwrotów.
7. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za zniszczenie
rzeczy innych dzieci. Za wyrządzone przez dziecko szkody odpowiadają finansowo rodzice /
opiekunowie prawni..
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne
od warunków pogodowych.
10. Turnus może zostać przerwany lub odwołany z powodów niezależnych od organizatora,
m, in. ze względu na ewentualne zarażenie któregoś z uczestników lub kadry koronawirusem.
11. Dzieci będą przyprowadzane i odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w
karcie kwalifikacyjnej. Ze względów epidemiologicznych rodzicie / opiekunowie prawni nie
będą jednak mogli wchodzić do środka budynku.
12. Uczestnicy półkolonii powinni być zdrowi. Rodzice / opiekunowie prawni muszą wyrazić
zgodę na codzienny pomiar temperatury u dziecka termometrem bezdotykowym, tuż po
przyprowadzeniu go na półkolonie.
13.W karcie kwalifikacyjnej rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować o
specjalnych potrzebach, zaburzeniach i trwającym leczeniu dziecka.
14. Każdego dnia pókolonii będą wydawane trzy posiłki: śniadania, obiad i podwieczorek.
Dzieci otrzymają je w jednorazowych pojemnikach oraz ze sztućcami jednorazowego użytku.
Woda również będzie wydawana w kubeczkach jednorazowych.

15. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia u dziecka, rodzic powinien je jak
najszybciej odebrać z półkolonii. Do tego czasu dziecko będzie odizolowane od innych
uczestników.
16. Kadra pedagogiczna podczas półkolonii będzie używać masek lub przyłbic oraz
jednorazowych rękawiczek. Organizator zapewnia kadrze i uczestnikom środki do mycia rąk i
płyny dezynfekujące.
17. Rodzice / opiekunowie prawni muszą wyposażyć uczestnika półkolonii we własną
maseczkę (jednorazową lub wielokrotnego użytku) oraz buty na zmianę.
18. Uczestnicy półkolonii muszą zachować między sobą dystans 1,5 metra, systematycznie
myć ręce i używać środków dezynfekujących.
19.W razie zagrożenia życia uczestnika, organizator będzie niezwłocznie dzwonić pod telefon
alarmowy 112.
20. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i zapoznania z nim swoje dziecko –uczestnika kolonii. Nieprzestrzeganie
regulaminu będzie w ostateczności karane wykluczeniem uczestnika z udziału w
półkoloniach.
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