
REGULAMIN „WAKACJI W MIEŚCIE 2016”   

1. Organizatorem  „Wakacji  w  Mieście  2016”  w  formie  półkolonii  jest

Urząd Miasta Imielin.

2.  Zapisy uczestników odbędą się osobiście w Urzędzie Miasta Imielin,

w pokoju nr 36, w terminie: od 16 maja do 17 czerwca bieżącego roku

wraz z wypełnioną Kartą Informacyjną Dziecka (KID 2016).

3. Półkolonie  będą  w  budynku  Gimnazjum  im.  Powstańców  Śląskich

w  Imielinie,  ul.  Sapety  8,  41-407  Imielin  oraz  na  terenie  Hali

Widowiskowo- Sportowej i placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim.

4. Udział w półkoloniach jest nieodpłatny.

5. Półkolonie trwają 2 tygodnie, w dniach: od 4 do 15 lipca 2016 roku (od

poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 13:00, z wyjątkiem

dni wyjazdowych (baseny, wycieczki).

6. Uczestnikami  półkolonii  są  dzieci  w  wieku  od  6  do  15  lat,  które

w danym roku kalendarzowym mają nie mniej niż 6 lat i nie więcej niż

15 lat.

7. Każdy  uczestnik  jest  członkiem  odpowiedniej  grupy  wiekowej  z

uwzględnieniem podziału na dziewczynki i chłopców. 

8. Uczestnicy  półkolonii  przebywają  pod  opieką  wychowawców  od

poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.  Uczestnik jest

zobowiązany  przestrzegać  punktualności.  Wcześniejszy  odbiór

uczestnika  rodzic/prawny  opiekun  potwierdza  własnoręcznym

wpisem  do  zeszytu  wychowawcy  lub  pisemnym  zwolnieniem

opatrzonym datą i podpisem.



9. Zajęcia  odbywają  się  pod  stałym nadzorem wychowawców  według

opracowanego harmonogramu. 

10.Wychowawcy  odnotowują  obecności  i  nieobecności  uczestników  w

czasie trwania półkolonii. 

11.Uczestnik  półkolonii  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  aktualnie

obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  wszystkich  regulaminów  w

miejscach pobytu i w czasie przejazdów autokarem.

12. Warunkiem uczestnictwa w wyjazdach na basen oraz wycieczkach jest

posiadanie  przez  uczestnika  ważnej,  oryginalnej,  wypisanej  przez

rodziców/opiekunów prawnych zgody.  Ksero i odpis ręczny nie będą

przyjmowane. 

13. Pierwszeństwo do wyjazdów mają stali uczestnicy  półkolonii, czyli

osoby regularnie uczęszczające  na zajęcia  (wg zeszytów obecności).

14. Opieczętowana  zgoda  wydawana  jest  na  apelu  w  dniu

poprzedzającym  wyjazd przez  wychowawcę  lub  kierownika

półkolonii.

15. W  przypadku  niestawienia  się  uczestnika  z  listy  wycieczkowej

możliwe  jest  uzupełnienie  składu  osobowego  innym  uczestnikiem

półkolonii,  przynależącym  rocznikowo  do  jednej  z  grup

wyjeżdżających- po spełnieniu wymogów wyjazdu (decyzje podejmuje

kierownictwo półkolonii). 

16.O sposobie zakwalifikowania na wyjazd każdorazowo i autonomicznie

decyduje kierownictwo półkolonii.

17.Decyzję o ostatecznej liście wycieczkowej podejmuje kierownictwo po

konsultacjach z wychowawcami.



18. Dzieci są odbierane z miejsca pobytu wyłącznie przez osoby wskazane

w Karcie Informacyjnej Dziecka 2016.

19. W  Karcie  Informacyjnej  Dziecka  2016 rodzic/prawny  opiekun  ma

obowiązek  poinformować  o  specjalnych  potrzebach,  zaburzeniach,

chorobach dziecka.  Dziecko źle znoszące jazdę rodzice zabezpieczają

w odpowiednie środki.

20. Za szkody wyrządzone przez dziecko    materialnie   odpowiedzialni są

rodzice/  prawni opiekunowie. 

21.Rodzic/opiekun  prawny  ma  codzienny  obowiązek  zaopatrzyć

uczestnika  w  nakrycie  głowy,  odpowiednie  obuwie  (NIE  klapki)

i kubek w plecaku lub torbie.

22.  Rodzic /opiekun prawny na czas wyjazdu dostosowuje ubiór i obuwie

uczestnika do warunków atmosferycznych.

23.Część  zajęć  ruchowych będzie  się  odbywała na Hali  Widowiskowo-

Sportowej  oraz  na  salach  sportowych  Gimnazjum,  dlatego  każdy

starszy uczestnik zobowiązany jest do zmiennego obuwia sportowego

z jasną podeszwą. Dzieci młodsze mają mieć obuwie, w którym mogą

bezpiecznie biegać i bawić się (patrz punkt 21 Regulaminu).

24.Organizator  nie odpowiada za cenne rzeczy np. telefony komórkowe,

tablety, biżuterię przynoszone przez uczestników na półkolonie  oraz

ich zniszczenie lub zagubienie.

25.Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie

zajęć. 

26. Warunkiem uczestnictwa dziecka w „Wakacjach w Mieście 2016” jest

zaakceptowanie  wszystkich  punktów  niniejszego  regulaminu  oraz

osobiste zapisanie uczestnika wraz z oddaniem  Karty Informacyjnej



Dziecka  2016 (KID  2016)  w  Urzędzie  Miasta  (patrz  punkt  2

Regulaminu).  W  dniu  rozpoczęcia  i  trwania  półkolonii  nie  będzie

możliwości zapisania dziecka na zajęcia.


