
REGULAMIN PÓŁKOLONII

Informacje ogólne

1. Regulamin dotyczy półkolonii realizowanych w ramach projektu Miejskiego Ośrodka
Kultury w Pruszkowie pod nazwą „Historycznie i współcześnie z Panem Kleksem”.

2. Organizatorem półkolonii jest Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego „Kamyka” 
z siedzibą w Pruszkowie przy ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5.

3. Celem projektu jest:

 umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia wolnego czasu w sposób przyjemny 
i pożyteczny

 edukacja połączona z formą zabawy i rozrywki

 zapewnienie opieki dzieciom w czasie wolnym od zajęć szkolnych i  stworzenie  
jak najlepszych warunków do wypoczynku.

4. Półkolonie organizowane są w okresie od 25 czerwca do 20 lipca 2018 roku.

5. Półkolonie  odbywają  się  w  czterech  tygodniowych  turnusach  od  poniedziałku  
do piątku przez 20 dni roboczych w godzinach od 8.00 do 17.00.

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

7. Miejsce  realizacji  półkolonii: Szkoła  Podstawowa  Nr  1  im.  J.  Piłsudskiego  
w Pruszkowie, ul. Topolowa 10

8. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku ukończonych 6 – 12 lat.

9. Maksymalna  liczba  uczestników  półkolonii  w  każdym  tygodniowym  turnusie  
to 60 dzieci.

10. Pierwszeństwo  uczestnictwa  w  półkoloniach  mają  dzieci  zamieszkałe  na  terenie  
miasta Pruszkowa, dzieci, które nie są mieszkańcami Pruszkowa przyjmowane są w
miarę wolnych miejsc.

Zasady rekrutacji

1. Zapisy na półkolonie odbywają się od dnia 8 maja 2018 roku od godziny 8.00.

2. Uczestnicy  półkolonii  są  zgłaszani  do  udziału  w  półkoloniach  
przez rodziców/opiekunów prawnych poprzez:

 wypełnienie  karty  kwalifikacyjnej  dostępnej  w  siedzibie  ośrodka  i  na  stronie
internetowej www.mok-kamyk.pl
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 złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej w siedzibie organizatora lub przesłanie
jej  mailowo  wyłącznie na  adres  instruktorzy@mok-kamyk.pl –  nie  wcześniej  
niż w wyznaczonym przez organizatora terminie, tj. w dniu 8 maja 2018 roku

 otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania uczestnika półkolonii od organizatora
(w formie pisemnej lub mailowej)

 dokonanie  opłaty  za  uczestnictwo  dziecka  w  półkoloniach  w  dniu  otrzymania
potwierdzenia zakwalifikowania od organizatora.

3. Przyjmowanie  zgłoszeń  (kart  kwalifikacyjnych)  i  potwierdzanie  kwalifikacji
uczestników  półkolonii  w  dniu  8  maja  2018  roku  odbywają  się  w  następującym
porządku:  
jedno zgłoszenie złożone osobiście - jedno zgłoszenie przesłane drogą elektroniczną.
W  pozostałe  dni  rekrutacji  przyjmowanie  zgłoszeń  i  potwierdzanie  kwalifikacji
uczestników  odbywa  się  w  miarę  wolnych  miejsc  i  w  kolejności  dostarczonych
zgłoszeń. 

4. Organizator  przewiduje  stworzenie  listy  rezerwowej  na  etapie  rekrutacji  według
kolejności dostarczonych zgłoszeń w przypadku wyczerpania liczby miejsc.

Opłaty

1. Opłata za każdy tygodniowy turnus (5 dni roboczych) wynosi 230 złotych

2. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie 
lub  przelewem  na  rachunek  bankowy  w  ING  Banku  Śląskim:  
84 1050 1924 1000 0022 4396 4992.

3. Opłaty  należy  dokonać  za  cały  okres  pobytu  dziecka  na  półkoloniach  w  dniu
otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania uczestnika półkolonii od organizatora (w
formie pisemnej lub mailowej). Brak opłaty jest jednoznaczny z rezygnacją i skutkuje
zwolnieniem miejsca.

4. W przypadku nagłej nieobecności dziecka spowodowanej m.in. chorobą, z wniesionej
opłaty odliczeniu podlega wyłącznie dzienna stawka żywieniowa.

5. W przypadku spóźnienia w odbiorze dziecka bezpośrednio po zajęciach dłuższego  
niż  10  minut  po  godzinie  17.00,  rodzic/opiekun  prawny  zobowiązany  jest  do
wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 złotych. Płatność należy uregulować
najpóźniej następnego dnia roboczego w kasie MOK lub przelewem na konto.

Rezygnacja

1. Rezygnacje w formie pisemnej lub mailowej przyjmowane są najpóźniej do dnia 18
maja 2018

2. W przypadku rezygnacji dokonanej po dniu 18 maja 2018r., wniesiona opłata podlega
zwrotowi w całości poniesionego kosztu przez rodzica/opiekuna za każdy zwalniany
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tygodniowy  turnus  wyłącznie  w  przypadku  otrzymania  zgłoszenia  kolejnego
uczestnika półkolonii.

3. W przypadku rezygnacji -  pojedyncza nieobecność nie upoważnia do zwrotu kosztów.

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,  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
odnotowanie obecności dziecka do wychowawcy. Opuszczenie miejsca prowadzenia
zajęć  przez  dziecko lub  pod  opieką  uprawnionej  osoby  (zgodnie  z  oświadczeniem
rodzica) jest możliwe po zgłoszeniu i odnotowaniu tego faktu u wychowawcy.

8. Organizator  nie  zaleca  przynosić  na  miejsce  półkolonii  cennych  urządzeń  
i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.)  
i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

9. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne
do przeprowadzenia zajęć.
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10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie
półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników – odpowiedzialność
rodziców.

11. W  przypadku  wyrządzenia  szkód  materialnych  przez  uczestnika  półkolonii  jego
rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

12. Organizator  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  powiadomienia
rodziców/opiekunów  o  zaistniałych  wypadkach,  urazach  i  problemach
wychowawczych.

13. Uczestnicy półkolonii nie mogą posiadać przy sobie jakichkolwiek leków, z wyjątkiem
tych, które rodzic/opiekun zgłosił i uzgodnił z organizatorem.

………………………………                                    …………………….…………………………………………………..

          (data zgłoszenia)                                                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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