
Załącznik do  

Zarządzenia Nr 0050.3.2023 

Burmistrza Radzymina  

z dnia 13 stycznia 2023 r.  

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 

W GMINIE RADZYMIN „ZIMA W MIEŚCIE” 

 
1. Organizatorem półkolonii jest jednostka oświatowa - ……. 

 

2. Miejsce i termin organizacji i termin półkolonii zimowych w roku 2023 odpowiednio:  

 

 Turnus I: 13.02.2023 - 17.02.2023 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana 

Pisarka w Radzyminie, ul. 11 listopada 2;  

 Turnus II: 20.02.2023- 24.02.2023 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory 

Czartoryskiej w Radzyminie, ul. M. Konopnickiej 24;  

 Turnus II: 20.02.2023- 24.02.2023 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej 

-Szczepankowskiej w Słupnie ul. Szkolna 3. 

 

3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników półkolonii. Rodzice/opiekunowie prawni 

zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym    regulaminem i zapoznania z nim dziecka 

– uczestnika półkolonii. 

 

4. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie kl. I –VI szkoły podstawowej w roku 

szkolnym 2022-2023, którzy są mieszkańcami gminy Radzymin lub uczęszczają do 

wymienionych szkół. Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie wiekowej – wynosi 

15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń 

pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do danej szkoły, w której odbywa się turnus. Przy 

mniejszej ilości zgłoszeń Organizator ma prawo do odwołania półkolonii. 

 

5. Zapisów dziecka na półkolonie zimowe można dokonywać poprzez złożenie w szkole 

organizującej półkolonie Karty zgłoszenia na półkolonie (stanowiąca załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu), w terminie: od 16.01.2023 r. do 25.01.2023 r. 
 

6. W przypadku zakwalifikowania dziecka na półkolonie rodzice/opiekunowie prawni  

są zobowiązani do: 

 dokonania wpłaty o wartości  określonej w pkt. 7 Regulaminu, na rachunek 

organizatora 

 złożenia w jednostce oświatowej organizującej półkolonie kompletu dokumentów,  

tj. wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika (stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu) wraz z potwierdzeniem uiszczenia wpłaty za 

półkolonie.; 

- w terminie nie później niż do dn. 01.02.2023 r.  

 

Brak złożenia karty kwalifikacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami oraz brak 

dokonania wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału  

w półkoloniach i wykreśleniem z listy uczestników.  
 

Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.  



 

Spełnienie powyższych warunków oznacza akceptację Regulaminu półkolonii oraz 

zawarcie umowy dot. udziału dziecka w letniej formie wypoczynku w postaci półkolonii 

„Zima w Mieście” w Gminie Radzymin. Wpłata jest równoznaczna z akceptacją 

Regulaminu półkolonii. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem 

dziecka z listy. 

 

Weryfikacja wyżej wymienionych dokumentów (karta kwalifikacyjna, dowód 

wpłaty) odbywa się w jednostce oświatowej organizującej półkolonie. 

 

7. Koszt jednego turnusu półkolonii zimowych wynosi :  450 zł  

 

Dziecko może uczestniczyć w wybranym turnusie/turnusach. 

 

8. Opłatę za półkolonię należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora tj. ALIOR 

BANK nr konta 32 2490 0005 0000 4600 5620 1165 

podając w tytule zapłaty: imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły (w której organizowane 

są półkolonie) 

 

9. Organizator nie przewiduje zwrotu uiszczonych wpłat. 

 

10. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów od godziny: 8:00 do godziny 

16:00. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci  

z miejsca realizacji półkolonii. 

 

11. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w pisemnym 

upoważnieniu podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

 

12. Rodzice są zobowiązani zastosować się do wprowadzonych przez jednostkę oświatową 

uregulowań wynikających z wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży. 

 

13. W Karcie kwalifikacyjnej  uczestnika rodzic/opiekun prawny ma obowiązek 

poinformować Organizatora o specjalnych potrzebach, alergiach, zaburzeniach dziecka. 

 

14. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

1) spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach i wyjazdach 

tematycznych, 

2) korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do 

realizacji programu półkolonii oraz trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek), 

3) wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców i instruktorów podczas 

półkolonii. 

 

15.  Uczestnicy mają obowiązek: 

 

1) wykonywania poleceń wychowawców i instruktorów, 

2) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, 

3) szanowania mienia Organizatora, pomocy dydaktycznych, dbania o porządek  

w miejscu realizacji półkolonii i dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej, 



4) posiadania obuwia zmiennego do wejścia na salę sportową (baletki, antypoślizgowe 

skarpetki lub lekkie obuwie sportowe), 

5) korzystania z urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć plastycznych i sportowych 

zgodnie z ich przeznaczeniem, 

6) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby 

prowadzącej zajęcia, 

7) niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, problemów, 

nieprawidłowości oraz zagrożeń opiekunowi, 

8) przestrzegania Regulaminu półkolonii oraz zasad poruszania się po drogach 

publicznych, 

9) przestrzegania Regulaminu półkolonii podczas wyjść i wycieczek. 

 

16. Uczestnikom kolonii zabrania się: 

1) samowolnego opuszczania miejsca realizacji półkolonii i oddalania się od grupy, 

2) niszczenia mebli, sprzętu sportowego, sprzętu audio-video i innego sprzętu, 

3) używania wulgarnych słów i zwrotów, 

4) spożywania napojów energetyzujących, palenia papierosów. 

 

17. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie 

wykonywanie poleceń opiekunów i instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie 

karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału  

w półkoloniach. 

 

18. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety) zagubione przez 

uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci,  

a dokonanych przez innych uczestników półkolonii. Organizator zaleca nie przynosić na 

półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., 

niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

 

19. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo rodzice/ 

opiekunowie prawni dziecka. 

 

20. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach Organizator zobowiązuje się: 

1) przeprowadzić zajęcia programowe zgodnie z przedstawioną ofertą półkolonii, 

2) zapewnić trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek), zapewnić profesjonalną opiekę 

kadry wychowawczej i instruktorskiej, 

3) zapewnić opiekę medyczną, 

4) zapewnić ubezpieczenia uczestników na czas trwania półkolonii. 

 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć, zwłaszcza 

jeśli są zależne od warunków pogodowych i sanitarnych. 

 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania turnusu/ów półkolonii  

w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn 

stanowiących przypadki siły wyższej. W takim przypadku rodzic/opiekun prawny ma 

prawo do zwrotu całości wniesionych opłat. 

 

23.  Informacje dotyczące szczegółowych zasad przetwarzania danych osobowych w związku  

z organizacją półkolonii zostały zawarte w Karcie zgłoszenia na półkolonie. 
 


