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REGULAMIN PÓŁKOLONII „PÓŁKOLONIE W GMINIE MICHAŁOWICE- ZIMA 2020” 

Informacje ogólne  

1. Regulamin dotyczy półkolonii realizowanych na zlecenie Wójta Gminy Michałowice, Pani Małgorzaty Pacheckiej przez 
Erudio Piotr Malinowski z siedzibą w Komorowie 05-806, ul. Główna 19.  

2. Miejsce realizacji półkolonii: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, ul. Aleja Marii Dąbrowskiej 
12/20, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, ul. Główna 96, 05-806 Komorów,                                                         
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice 

3. Celem projektu jest:  - Zapewnienie profesjonalnej, zorganizowanej opieki opartej na poczuciu bezpieczeństwa dla 
dzieci z wieku 7-12 lat - Umożliwienie uczestnikom półkolonii, spędzenia aktywnie czasu wolnego od szkoły - Szerzenie 
wśród uczestników postaw tolerancji i akceptacji społecznej - Propagowanie zdrowego stylu życia i efektywnego 
wypoczynku - Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej - Kształtowanie 
umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz wskazanie możliwości ich unikania i radzenia sobie z innymi - Rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień - Wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego - Kształtowanie postawy 
twórczej - Wychowanie prozdrowotne. 

4. Półkolonie organizowane są w okresie ferii zimowych 2020, od 10 lutego do 21 lutego 2020, w dwóch niezależnych 
turnusach, każdy trwający 5 dni (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 17:00.  

5. Uczestnicy półkolonii nie mają obowiązku korzystania ze wszystkich oraz z kolejnych tygodniowych turnusów 
półkolonii – organizator dopuszcza możliwość korzystania z turnusów wybranych.  

6. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 7– 12 lat (urodzone w latach od 2008 do 2013).  

7. Maksymalna liczba uczestników półkolonii w każdym tygodniowym turnusie w jednej lokalizacji to 22 dzieci.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych podczas PÓŁKOLONI 
2019, pt., Półkolonie w Gminie Michałowice- ZIMA 2020”, na stronie internetowej Gminy Michałowice, na profilu 
facebooka Gminy Michałowice, w lokalnej prasie i telewizji, na stronie internetowej organizatora oraz jego profilu na 
facebooku.  

9. Wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i dokumentowania działania półkolonii.  

Zasady rekrutacji  

1. Zapisy na półkolonie odbywają się od dnia 18 grudnia 2019 roku. 

2. Uczestnicy półkolonii są zgłaszani do udziału w półkoloniach  przez rodziców/opiekunów prawnych poprzez: • 
wypełnienie karty wstępnej zgłoszenia udostępnionej po przez email, dostępnej w sekretariatach: Szkoły Podstawowej w 
Komorowie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz Szkoły Podstawowej w Michałowicach, w Urzędzie Gminy 
Michałowice- w wydziale Usług Wspólnych u Pana Tomasza Wróblewskiego • złożenie wypełnionej karty wstępnej 
zgłoszenia w wyżej wymienionych lokalizacjach lub przesłanie jej mailowo wyłącznie na adres 
polkolonie@erudiopracownia.pl  nie wcześniej niż w wyznaczonym przez organizatora terminie, tj. od dnia 18 grudnia 
2019 roku • dokonanie opłaty za uczestnictwo dziecka w półkoloniach na wyznaczony numer konta organizatora • 
otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania uczestnika półkolonii od organizatora • po otrzymaniu potwierdzenia 
kwalifikacji, podpisanie niemniejszego regulaminu oraz właściwej karty kwalifikacyjnej, która zostanie przesłana do 
zakwalifikowanych uczestników drogą mailową, a także udostępniona w wyżej wskazanych punktach.  

3. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz podpisany regulamin należy dostarczyć organizatorowi drogą mailową na adres 
polkolonie@erudiopracownia.pl lub złożyć w sekretariacie wybranej szkoły, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem 
turnusu 

4. W przypadku wyczerpania zaplanowanej liczby 22 miejsc na turnus w danej lokalizacji, Organizator przewiduję 
utworzenie kolejnej grupy, pod warunkiem zebrania się co najmniej 12 kolejnych uczestników. 

5. O kolejności zakwalifikowania dziecka na wybrany turnus decyduje data zaksięgowania środków na koncie 
organizatora. 

6. Zapisy prowadzone są zawsze do czwartku poprzedzającego dany turnus, do godziny 18, tj.:  

-TURNUS I (10-14.02.2020) - do czwartku 6 lutego  

-TURNUS II (17-21.02.2020) - do czwartku 13 lutego 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania któregokolwiek z turnusów w przypadku nieutworzenia się grupy 
składającej się z co najmniej 12 uczestników. 
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Opłaty  

1. Opłata podstawowa za każdy tygodniowy turnus (5 dni roboczych) wynosi 330 złotych.  

2. W przypadku dokonania zapisu więcej niż na 1 turnus lub zapisu rodzeństwa obowiązują zniżki wg. Klucza  

 Rodzeństwo lub od razu 2 turnusy  
   1-szy uczestnik/ turnus- cena regularna,  
  2 -gi uczestnik/ turnus- 315zł brutto/ os (5% zniżki) 
 3 osoby lub 3 turnusy  
   1-szy uczestnik/ turnus- cena regularna, 
   2- gi uczestnik/ turnus- 315zł/ os 
   3 uczestnik/ turnus- 300zł/os (10% zniżki) 

2. Wpłaty można dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy organizatora w ING Banku Śląskim:                        
92 1050 1924 1000 0097 1516 2674. 

3. Opłaty należy dokonać za cały okres pobytu dziecka na półkoloniach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego 
kolejnego turnusu. 

4. W przypadku nagłej nieobecności dziecka spowodowanej m.in. chorobą, z wniesionej opłaty odliczeniu podlega 
wyłącznie dzienna stawka żywieniowa (12zł/ dzień) 

Rezygnacja  

1. Rezygnacje w formie pisemnej lub mailowej przyjmowane są najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem danego turnusu.  

2. W przypadku rezygnacji dokonanej później niż 14 dni przed rozpoczęciem danego turnusu, wniesiona opłata podlega 
zwrotowi w całości poniesionego kosztu przez rodzica/opiekuna za każdy zwalniany tygodniowy turnus wyłącznie w 
przypadku otrzymania zgłoszenia kolejnego uczestnika półkolonii.  

Informacje organizacyjne  

1. Półkolonie realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez organizatora programem zajęć.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy program nie może być zrealizowany z 
przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.  

3. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów oraz kierownika półkolonii według 
programu.  

4. W trakcie realizacji programu organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW, opiekę medyczną zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, posiłek – obiad, podwieczorek, dostęp do wody pitnej.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do miejsca półkolonii i z 
powrotem.  

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia  na karcie kwalifikacyjnej w 
przypadku: • samodzielnego powrotu do domu dziecka w wieku powyżej 7 lat bezpośrednio  po skończonych zajęciach • 
powrotu dziecka do domu pod opieką starszego rodzeństwa (w wieku powyżej  10 lat) bezpośrednio po skończonych 
zajęciach • powrotu dziecka do domu pod opieką osoby dorosłej innej niż rodzic/opiekun prawny (ze wskazaniem: 
imienia i nazwiska tej osoby, stopnia pokrewieństwa  i numeru dowodu osobistego).  

7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć dziecko każdego dnia turnusu bezpośrednio do miejsca 
prowadzenia zajęć w wyznaczone miejsce zbiórki i zgłosić obecność dziecka do wychowawcy. Opuszczenie miejsca 
prowadzenia zajęć przez dziecko lub pod opieką uprawnionej osoby (zgodnie z oświadczeniem rodzica) jest możliwe po 
zgłoszeniu tego faktu wychowawcy. 

 

 


