Załącznik nr 4

REGULAMIN
PÓŁKOLONII LETNICH 2021
1) Organizatorem półkolonii jest
Fundacja „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II
(budynek Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna Chatka”)
ul. A.G. Siedleckiego 10-12, 85-868 Bydgoszcz
793 10 12 80
www.nowe-pokolenie.pl
fundacja@nowe-pokolenie.pl
2) Miejsce realizacji półkolonii:
Fundacja „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II
(budynek Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna Chatka”)
ul. A.G. Siedleckiego 10-12, 85-868 Bydgoszcz
Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich uczestników półkolonii.
Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
W wyjątkowych przypadkach Organizator dopuszcza kwalifikację dzieci młodszych lub starszych.
Liczba dzieci przypadająca na jednego opiekuna to 15.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
dopuszcza się udział 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych pozostających pod opieką jednego wychowawcy.
8) Jeżeli limit uczestników przewlekle chorych lub niepełnosprawnych zostanie osiągnięty, Organizator może odmówić przyjęcia
dziecka na półkolonie.
9) Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma
obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku.
10) Każdemu uczestnikowi półkolonii będzie mierzona temperatura 2 razy dziennie (przy wejściu oraz w ciągu dnia) bezdotykowym
termometrem.
11) Podpisanie umowy o udział w półkoloniach oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów.
12) Zajęcia podczas półkolonii realizowane będą w godzinach 8.00-16.00
13) Rodzice mogą przyprowadzać dzieci od 7.30 do 8.00, a odbierać od 16.00 do 16.30
14) Miejscem zbiórki i odbioru dzieci jest siedziba Fundacji „Nowe Pokolenie” przy ul. A.G. Siedleckiego 12 (budynek Przedszkola
Niepublicznego „Przedszkolna Chatka”).
15) Zajęcia w ramach półkolonii odbywają się w siedzibie organizatora, w instytucjach rozmieszczonych w różnych rejonach
Bydgoszczy.
16) Zapisy na półkolonie odbywają się mailowo: fundacja@nowe-pokolenie.pl
17) Odpłatność za półkolonie obejmuje 40 godzin zajęciowych i wynosi 450zł.
18) Organizator przewiduje zniżki dla:
- osób zapisujących rodzeństwo: Pierwsze dziecko – 450zł, drugie i każde kolejne- 410zł
- stałych klientów (za stałego klienta uznaje się osobę, która brała udział w min. 3 turnusach półkolonii w latach ubiegłych) –
410zł
- pracowników Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II – 225zł
19) Wymagana jest minimalna liczba 10 osób, aby turnus mógł zostać uruchomiony.
20) W przypadku nieuruchomienia turnusu z powodu zbyt małej liczby osób, wpłata zostanie zwrócona osobiście w biurze Fundacji
bądź na konto wskazane przez rodzica/opiekuna .
21) W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu wpłacona kwota będzie
zwrócona osobiście w biurze Fundacji lub na konto wskazane przez rodzica/prawnego opiekuna.
22) W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie krótszym niż 10 dni lub w trakcie trwania turnusu, wpłacona kwota nie jest
zwracana.
23) Warunkiem kwalifikacji dziecka na półkolonie jest:
✓ Wypełnienie i złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku w sekretariacie organizatora do dnia
16.07.2021r.
✓ Wypełnienie i podpisanie umowy wraz z pozostałymi załącznikami do umowy (1-6) do dnia 16.07.2021r.
✓ Uregulowanie pełnej opłaty za półkolonie w wysokości ustalonej w umowie do dnia 16.07.2021r.
- wpłata gotówkowa w sekretariacie organizatora
- wpłata na konto 91 1940 1076 3092 2420 0005 0000 z dopiskiem
Półkolonie letnie_data turnusu_imię i nazwisko dziecka
(dokonując wpłaty na konto prosimy o dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście w sekretariacie lub przesyłając drogą mailową na
adres: fundacja@nowe-pokolenie.pl)
24) Dziecko z półkolonii może odebrać rodzic/prawny opiekun bądź osoba przez niego upoważniona. Każda osoba, która
przychodzi po dziecko jest zobowiązana okazać dokument ze zdjęciem i nr PESEL.
3)
4)
5)
6)
7)
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25) W sytuacji, gdy jeden z rodziców ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie, co za tym idzie nie może odebrać
dziecka z półkolonii, rodzic sprawujący opiekę jest zobowiązany poinformować organizatora o tym fakcie i przedstawić
dokumenty sądowe.
26) Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
✓ spokojnego wypoczynku,
✓ uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas półkolonii,
✓ korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
✓ uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika półkolonii.
27) Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
✓ podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika półkolonii,
✓ przestrzegania ramowego harmonogramu dnia i programu półkolonii,
✓ brania czynnego udziału w zajęciach,
✓ przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ oraz zasad spisanych na początku zajęć,
✓ respektowania zapisów niniejszego regulaminu.
✓ postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
✓ przestrzegania zasad higieny osobistej (częste mycie dłoni ciepłą wodą z mydłem przez min. 30 sekund, zachowanie
dystansu społecznego, unikanie dotykania dłońmi okolic ust, nosa i oczu, unikanie przekazywania innym uczestnikom
własnych przedmiotów lub pomocy dydaktycznych)
✓ dbania o dobrą atmosferę w grupie,
✓ szanowania rzeczy własnych i kolegów,
✓ natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika o zaistniałych, problemach i wypadkach.
28) Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice / Opiekunowie.
29) Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie
regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
30) Opłata za półkolonie w przypadku karnego wykluczenia uczestnika za rażące naruszenie niniejszego regulaminu nie będzie
zwracana.
31) Organizator półkolonii zobowiązuje się do zapewnienia:
✓ 3 posiłków dziennie (II śniadanie, obiad i podwieczorek),
✓ napojów bez ograniczeń (woda, sok, herbata)
✓ wykwalifikowanej opieki pedagogicznej do zajęć edukacyjnych,
✓ realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii,
✓ materiałów edukacyjnych do zajęć,
✓ ubezpieczenia NNW
✓ natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii o zaistniałych wypadkach, urazach,
problemach wychowawczych.
32) Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników półkolonii.
33) Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie półkolonii podyktowanymi szczególnymi względami i
nieprzewidzianymi sytuacjami (tzw. siła wyższa niemożliwa do przewidzenia).
34) Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zagrożenia
epidemicznego i bezwzględnego ich stosowania oraz do poinstruowania dziecka w tej kwestii. Rodzic pierwszego dnia
półkolonii dostarcza podpisane oświadczenie (załącznik nr 6).
35) W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
36) Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

Bydgoszcz, dnia .............................

.........................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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REGULAMIN UCZESTNIKA
PÓŁKOLONII LETNICH
1) Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
✓ spokojnego wypoczynku,
✓ uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas półkolonii,
✓ korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
✓ uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika półkolonii.
2) Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
✓ podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika półkolonii,
✓ przestrzegania ramowego harmonogramu dnia i programu półkolonii,
✓ brania czynnego udziału w zajęciach,
✓ przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ oraz zasad spisanych na początku zajęć,
✓ respektowania zapisów niniejszego regulaminu.
✓ postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
✓ przestrzegania zasad higieny osobistej (częste mycie dłoni ciepłą wodą z mydłem przez min. 30 sekund, zachowanie
dystansu społecznego, unikanie dotykania dłońmi okolic ust, nosa i oczu, unikanie przekazywania innym uczestnikom
własnych przedmiotów lub pomocy dydaktycznych)
✓ dbania o dobrą atmosferę w grupie,
✓ szanowania rzeczy własnych i kolegów,
✓ natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika o zaistniałych, problemach i wypadkach.

Bydgoszcz, dnia:……………………………………….

………………………………………………………….
podpis uczestnika półkolonii

