
REGULAMIN PÓŁKOLONII organizowanych przez  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki pobytu dziecka na półkoloniach organizowanych przez OSiR 

Poniec Sp. z o.o. , ul. Szkolna 8a, 64 – 125 Poniec 

2. Półkolonie organizowane są w hali widowiskowo – sportowej w Poniecu oraz w Gminnym Centrum 

Kultury w Poniecu w terminach: 

1 turnus – 27.06 – 01.07.2022 r. 

2 turnus – 04.07 – 08.07.2022 r. 

3 turnus – 25.07 – 29.07.2022 r.  

3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy 

Poniec.  

4. Zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym, kreatywnym i plastycznym odbywają się pod stałym 

nadzorem opiekunów grup.  

5. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dziecka zostanie ono 

odizolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest 

niezwłocznie odebrać je z OSiR w Poniecu. 

6. Dzieci zobowiązane są do wykonywania poleceń wychowawców, a także do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa, ładu, porządku, powszechnych norm społecznych i przepisów prawa a także 

regulaminów obiektów na których przebywają. 

7. Nieprzestrzeganie Regulaminu i w/w aspektów spowoduje następujące konsekwencje: 

 upomnienie przez wychowawcę,  

 powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o nagannym zachowaniu, 

 w przypadku rażącego naruszenia regulaminu, rodzic/opiekun zobowiązany jest do odbioru dziecka 

    z półkolonii. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez dziecko w czasie trwania 

półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonane przez innych Uczestników.  

RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII:  

1. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z obozu w przypadku wystąpienia u ich dziecka 

niepokojących objawów chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).  

2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko na zbiórkę zdrowe, nie mające objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej. 

3. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o chorobie przewlekłej dziecka 

na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  

Niniejszy Regulamin winien być zaakceptowany i podpisany przez rodzica posiadającego pełnię praw 

rodzicielskich lub opiekuna prawnego.  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższym Regulaminem i akceptuję jego warunki. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego. Niniejszym 

potwierdzam własnoręcznym podpisem, że wszystkie dane i informacje podane w karcie wypoczynki są 

prawdziwe.  

 

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

(miejscowość, data)               (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


