
 

ZIMOWE PÓŁKOLONIE – STOWARZYSZENIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WODNE 

OCHOTNICZ POGOTOWIE RATUNKOWE 

REGULAMIN  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorami półkolonii są: Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

2. Celem organizacji zajęć jest:  

• rekreacja i wypoczynek dzieci, w wieku od 7 do 12 lat  

• podnoszenie sprawności fizycznej   

• zdobywanie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie pływania i ratownictwa wodnego oraz 

pierwszej pomocy  

• poznawanie miejsc służb ratunkowych 

• poznawanie miejsc kultury 

3. Zajęcia odbywać się będą w obiektach sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Morawica 

(Hala Bilcza, Basen Koral) w grupach liczących do 15 uczestników od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:20 (w przypadku dzieci dowożonych na miejsce zajęć 9.00)  do 15:30 (w 

przypadku dzieci odbieranych z miejsca zajęć 15.00.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia grup w toku zajęć.  

5. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonymi harmonogramami.  

6. Zajęcia są organizowane w terminie:  

• od 12 lutego 2018 do 16 lutego 2018  

  

II. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH  

  

1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 6-13 lat (roczniki 2005 – 2012), które są                

mieszkańcami województwa  świętokrzyskiego oraz uczniami świętokrzyskich szkół 

podstawowych.  

2. W przypadku wolnych miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rekrutacji 

uczestników wśród dzieci niespełniających kryteriów, o których mowa w ust. 1.  

3. Zapisy przyjmowane są od dnia 22 stycznia 2018 roku od godziny 9:00 do wyczerpania    

miejsc.   

4. Zgłoszenie uczestnika na półkolonie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej w 

następujący sposób:   

• należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie głównej 

www.swopr.eu),  

• potwierdzenie o zakwalifikowaniu uczestnika wraz z numerem konta bankowego, na który 

należy wnieść opłatę (pkt V regulaminu), zostanie przesłane na podany przez rodzica lub 

prawnego opiekuna adres e-mail, w terminie 24 godziny od daty zgłoszenia.  

• o przyjęciu dziecka  na półkonie decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest: wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanów 

dokumentów na adres edukacja@swietokrzyskiewopr.eu , a najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

zajęć tj. poniedziałek (12.02.2018r.) osobiste doręczenie następujących dokumentów/ 

załączników do regulaminu:  

• karty kwalifikacyjnej (zał. nr 1)  

• oświadczenia rodzica (zał. nr 2)  

• upoważnienia do odbioru dziecka (zał. nr 3)  

http://www.mosir.kielce.pl/
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• potwierdzenia wpłaty          

• kopii legitymacji szkolnej dziecka; a legitymacje szkolną dziecko powinno mieć przy sobie 

podczas zajęć z racji na naukę dzieci praktycznego podróżowania autobusem.  

 Wyżej wymienione dokumenty są do pobrania na stronie www.swopr.eu  w artykule „Pomysł 

na ferie Półkolonie- Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.”  

6. W/w dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze SŚWOPR (wtorki 10.00- 18.00, Czwartki 

10.00-14.30) lub 12.02.2018r. do opiekuna odbierającego dzieci.  

7. Wypełnienia i dostarczenia dokumentów może dokonać jedynie przedstawiciel 

ustawowy/opiekun prawny.   

8. Organizatorzy uprawnieni są do ustalenia limitów uczestników w danym turnusie.  

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze  

względu na  zbyt małą liczbę zapisanych uczestników.  

                                                                                                     

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ  

  

1. Przestrzeganie regulaminu półkolonii.  

2. Przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia.  

3. Przestrzeganie zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie 

dla życia i zdrowia innych, informowania wychowawcę o zaistniałym zdarzeniu.  

4. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.  

5. Kulturalne zachowywanie się w trakcie zajęć oraz podczas spożywania posiłków.  

6. Dbanie o higienę osobistą i czystość.  

7. Współpraca z wychowawcami i instruktorami prowadzącymi zajęcia.  

8. Posiadanie odpowiedniego do zajęć sportowych stroju, oraz zmiennego obuwia o 

antypoślizgowym spodzie.  

9. Dbanie o sprzęt oraz wyposażenie - za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 

odpowiedzialni są jego rodzice lub opiekunowie prawni.  

  

IV. OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

  

1. Zapoznanie się, podpisanie i przestrzeganie regulaminu półkolonii.  

2. Doręczenie dokumentów, o których mowa w ustępie II pkt.6-7.  

3. Współpraca z wychowawcami, instruktorami, kierownikiem wypoczynku oraz innymi 

przedstawicielami Organizatora półkolonii.  

4. Przestrzeganie harmonogramu półkolonii oraz przygotowanie uczestnika do 

zaplanowanych zajęć.   

5. Uiszczenie opłaty za półkolonie w terminie wskazanym w pkt. V.  

6. Punktualny przywóz (przyprowadzenie) dzieci na zajęcia oraz ich odebranie po                

zakończeniu zajęć. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę              

dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć i z powrotem.  

7. Wcześniejszy   odbiór uczestnika   rodzic/opiekun prawny   potwierdza   własnoręcznym                 

wpisem   do   zeszytu   wychowawcy   lub   pisemnym   zwolnieniem opatrzonym datą               

i podpisem.  

8. W wypadku nieodebrania dziecka po godzinie 15.30, organizatorzy zobowiązany są              

powiadomić odpowiednie służby o tym zdarzeniu.  

9. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani wypełnić upoważnienie dla osób,  które 

mogą odbierać uczestnika z półkolonii, a także dostarczyć je do Organizatora (zgodnie z 

ustępem II pkt 6-9)  
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10. W karcie kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wskazania zaburzeń, 

dolegliwości ,alergii podopiecznego czy jakichkolwiek istotnych informacji dotyczących 

zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.  

  

         

V. OPŁATY  

  

1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w półkolonii wynosi:  

• 290 zł brutto ;  

• 250 zł brutto/ dla drugiego dziecka (rodzeństwo).  

2. W cenie 5 dniowego turnusu półkolonii organizator zapewnia: opiekę wychowawcy, 

wyżywienie w postaci obiadu, transport, udział  w zajęciach sportowych z instruktorem 

oraz specjalistyczny sprzęt do  poszczególnych  dyscyplin.  

3. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach należy dokonać przelewem na konto bankowe mBank 

75114020040000330277050460. 

4. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.:  607 753 756 lub 690 037 439.  

5. Opłata za uczestnictwo nie ulega zwrotowi w razie nieobecności dziecka na zajęciach.  

  

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE  

  

1. Uczestnicy półkolonii mogą zostać zwolnieni z części zajęć wyłącznie na pisemny wniosek  

przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego.   

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy 

przyniesionych na półkolonie (pieniądze, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp.).  

3. W sytuacji, gdy uczestnik nie będzie przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii     

bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty.  

4. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na 
terenie  obiektów, na których organizowane są zajęcia  np. pływalni, hali sportowej oraz 

innych.  

5. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, 
rodzice/opiekunowie prawni mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część 

turnusu lub cały  turnus z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora.  

6. Organizatorzy zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia 

rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach 

wychowawczych.  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ustalonego harmonogramu zajęć, który 

dostępny będzie u kierownika półkolonii.  

  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu będą 

rozpatrywane i rozstrzygane przez Prezesa SŚWOPR. 

2. Skargi i wnioski można składać Prezesowi SŚWOPR. 

3. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie 

znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.  

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

Kielce, 22.01.2018r.  


