
Wzór 
Regulamin półkolonii prowadzonych przez Osiedlowe Domy Kultury 

Wychowawcy na półkolonii dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 
wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób 
bezpieczny, przyjemny i pożyteczny. 

 
1. Zajęcia odbywają się w ODK ……………………..…….…. na osiedlu …………………………..……………………….. 
2. Warunkiem zapisu na Akcję Lato/Akcję Zima są dostarczone w wyznaczonym terminie do ODK prawidłowo 

wypełnione i podpisane przez dwoje rodziców/opiekuna prawnego dokumenty: karta kwalifikacyjna uczestnika 
wypoczynku, niniejszy Regulamin oraz wstępny tygodniowy plan zajęć. 

3. W planie półkolonii zawarte są informacje o niezbędnych rzeczach, które uczestnicy powinni danego dnia 
zabrać ze sobą np.: legitymację, bilety MPK itp.  

4. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach. 
Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.  

5. Nie istnieje możliwość oddania dziecka po zajęciach pod opiekę osoby, która nie została upoważniona do tego 
celu przez prawnych opiekunów dziecka w formie pisemnej.  

6. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godz. 1600.  
7. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas półkolonii, 
b. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,  

8. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:  
a. bezwzględnego przestrzegania poleceń wychowawców,  
b. brania czynnego udział w realizacji programu półkolonii,  
c. zachowania higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości na terenie ODK oraz poza jego obszarem, 
d. szanowania mienia i pomocy dydaktycznych,  
e. kulturalnego zachowywania się wobec pozostałych uczestników półkolonii,  
f. przestrzegania zasad poruszania się po drogach,  
g. posiadania obuwia zmiennego sportowego. 

9. Podczas trwania zajęć obowiązuje zakaz używania przez uczestników urządzeń elektronicznych w tym 
telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy MP3, odtwarzaczy MP4, itp. 

10. Zabrania się spożywania przez uczestników półkolonii napojów energetyzujących zawierających: taurynę, 
kofeinę, itp.  

11. Samowolne oddalenie się od grupy, niezdyscyplinowanie, niewykonanie poleceń wychowawców, 
nieprzestrzeganie regulaminu będzie zgłoszone rodzicowi/ opiekunowi prawnemu. Trzykrotne rażące 
zachowanie będzie równoznaczne w ostateczności z wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach 
(organizator nie zwraca wtedy płatności za niewykorzystaną część półkolonii).  

12. Za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie Osiedlowego Domu Kultury lub podczas wycieczek, 
materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. 

13. Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko zostało zakwalifikowane do udziału w półkoloniach ma obowiązek 
uiszczenia odpowiedniej opłaty w dniu zapisu dziecka na półkolonie.  

14.  Zwrot dokonanej opłaty za półkolonie może być dokonany tylko w przypadku, gdy rezygnacja z udziału  
w półkoloniach nastąpi dziesięć dni przed rozpoczęciem turnusu. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek 
poinformowania o nieobecności dziecka lub rezygnacji z turnusu. 

15. Osiedlowy Dom Kultury zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie wycieczek i programie 
turnusów.  

16. Osiedlowy Dom Kultury nie ma obowiązku każdorazowo informować rodziców/opiekunów o wprowadzonych 
zmianach w planie wycieczek i programie turnusów.  

17. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie każdorazowo rozstrzyga kierownik ODK. 
 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem/am się, przyjmując do wiadomości i akceptując jego treść.  
  
Data:…………………………………..     ……………………………………………………………………… 
                 (czytelny podpis rodziców lub prawnego opiekuna) 

 


