REGULAMIN PÓŁKOLONII:
(akceptacja regulaminu jest warunkiem zakwalifikowania uczestnika do udziału w obozie)

REGULAMIN UCZESTNIKA LETNIEJ PÓŁKOLONII Z OCTOPUSEM 2020
Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych
zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz.15.30.
3. Zasady dotyczące przyprowadzania i odbioru Dzieci:


















Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
Rodzice/opiekunowie prawni osobiście odprowadzają dziecko do wychowawcy
półkolonii.
Dzieci nie mogą przynosić ze sobą zabawek.
Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko zapisuje się na listę obecności
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać na półkolonie dzieci
zdrowe.
Wychowawca przed wprowadzeniem dziecka na salę mierzy mu temperaturę
termometrem bezdotykowym, na bieżąco dezynfekowanym. W przypadku
zaobserwowania wyższej temperatury niż 37 C organizator półkolonii może odmówić
przyjęcia dziecka na półkolonie.
Dzieci są przyprowadzane i odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w
karcie kwalifikacyjnej lub na złożonym przez Opiekunów oświadczeniu.
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani
napisać oświadczenie.
Rodzice/opiekunowie prawni oraz dzieci, poruszając się po obiekcie w drodze do sali
powinni mieć założone osłony na usta i nos oraz utrzymywać dystans 2 m do innych
osób.
Gdy dziecko wychodzi z półkolonii, zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy.
Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione zobowiązani są do
poinformowania wychowawcy o odbiorze dziecka z półkolonii i podpisaniu się na
liście obecności.
Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko udaje się do sali zajęć z osłoną na ustach
i nosie. Zgłasza wychowawcy chęć odbioru dziecka, wychowawca wyprowadza
dziecko z Sali.
Przed godz. 08:00 i po godz. 15:45 wychowawcy nie zapewniają dzieciom opieki i nie
ponoszą za nie odpowiedzialności.

4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:





spokojnego wypoczynku,
uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas turnusu,
korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
półkolonii,
wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

5. Uczestnicy mają obowiązek:






bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
brać udział w realizacji programu półkolonii,
przestrzegać regulamin pływalni i PW Octopus
szanować mienie, pomoce dydaktyczne,

(Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub
opiekunowie,)




kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
posiadać strój kąpielowy, strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe.

6. W związku z zagrożeniem covid-19 podkreśla się następujące zasady higieny obowiązujące
Uczestników:







Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do Sali, do szatni oraz w miejscach
wskazanych przez wychowawców
Częste i dokładne mycie rąk zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.
Zachowywanie bezpiecznego dystansu 2m od innych grup ludzi
Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych
uczestników obozów.
Dostosowanie się do wszystkich wytycznych związanych z zapobieganiem COVID-19
Noszeniu maseczki/przyłbicy (zapewnia rodzic) w środkach komunikacji miejskiej w
przypadku wycieczki oraz stosowaniu się do aktualnych zasad transportu.

Oraz zasady obowiązujące obecnie na terenie Parku Wodnego (zgodnie z wytycznymi
GIS):
a) Z basenu sportowego mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 4 osoby na 1 tor
pływacki
b) Należy zachować niezbędny dystans 2-metrowej odległości pomiędzy osobami
stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków,
brodzika
c) Na terenie obiektu należy dezynfekować ręce - dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk
oraz mydło znajdują się przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w

pomieszczeniu z natryskami.
d) Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny użytkowników na pływalniach obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem
do hali basenowej.
e) W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu
społecznego zaleca się - korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we
wspólnie zamieszkujących.
f) Należy Ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie
wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii,
bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania
zasad uczestnictwa w półkoloniach.
8. Wychowawca/ Kierownik ma obowiązek poinformować Rodzica/Opiekuna o zmianach w
stanie zdrowia Uczestnika. W przypadku stwierdzenia objawy choroby, Opiekun ma
obowiązek odebrać Dziecko z ciągu 2 godzin od zgłoszenia.
9. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice lub
opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały turnus
z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora.
10. Karta kwalifikacyjna powinna być dostarczona do kas pływalni maksymalnie 3 dni od
zgłoszenia na wypoczynek. Opłata za udział w półkolonii winna być wniesiona na minimum
14 dni przed rozpoczęciem półkolonii. Płatności można dokonać osobiście w kasie Pływalni
Octopus przy ul. Szkolnej 20 w Suchym Lesie.
11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas
półkolonii. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np.
Telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
UWAGA! W planie dnia możliwe są zmiany ze względu na rodzaj zajęć, dzień tygodnia oraz
ewentualne propozycje ze strony uczestników półkolonii, oraz zmiany związane z warunkami
pogodowymi.

Z treścią regulaminu zapoznała(e)m się i zobowiązuję się go przestrzegać. Ponadto wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie na potrzeby organizacji zajęć
półkolonii.
……………………………
Podpis Rodzica/Opiekuna

