
REGULAMIN “PÓŁKOLONII W ZETPECIARNI” LATO 2020 
 
 

Organizatorzy i wychowawcy półkolonii dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki 
do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób 

przyjemny, bezpieczny i twórczy. 
 

Ponadto Organizator zobowiązuje się do: 
● realizacji wypoczynku zgodnie z wytycznymi GIS, MEN,MZ 

● przeszkolenia kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur dotyczących epidemii COVID-19 
● realizacji zajęć zgodnie z programem oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego 

● zapewnienia materiałów i narzędzi do zajęć 
● natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów uczestnika zajęć o zaistniałych wypadkach, 

urazach,problemach zdrowotnych i wychowawczych 
● przygotowania infrastruktury do realizacji programu półkolonii gwarantującej zachowanie zasad bhp.ppoż i 

reżimu sanitarnego 
● przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 
Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

● spokojnego wypoczynku, kreatywnej zabawy 
● uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i aktywnościach organizowanych podczas turnusu 
● korzystania z przygotowanych narzędzi, przyborów, materiałów i urządzeń znajdujących się w Zetpeciarni 

zgodnie z ich przeznaczeniem, o którym będą informowali wychowawcy 
● wnoszenia propozycji zmian i dodatkowych aktywności w programie turnusu 

 
 

Uczestnicy półkoloni: 
● zobowiązują się przestrzegać regulaminu Pracowni Artystycznej “Zetpeciarni” 

●  zobowiązują się przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ppoż oraz wytycznych GIS dotyczących epidemii 
COVID-19, uczestnicy zostaną poinformowani odnośnie zasad 

●  są zdrowi w dniu rozpoczęcia się wypoczynku, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym 
OŚWIADCZENIU  

● w trakcie wyjść trzymają się blisko grupy i opiekunów 
● słuchają  i wykonują polecenia opiekuna/instruktora - on wie i opowie jak pracować i bawić się 

bezpiecznie! 
● szanują cudzą i osobistą własność 

● szanują pracę, inwencję i pomysły  innych uczestników 
 

Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły: 
● Za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie Pracowni lub podczas wycieczek 

odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie 
● Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do 

uczestników (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników oraz z niezwróceniem płatności za 
niewykorzystaną część turnusu) w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkolonii 

● nie wolno samowolnie opuszczać miejsca półkolonii 
 
 
 
 



Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: 
● dokonać wpłaty zaliczki 250 zł w ramach wpisania dziecka na listę uczestników w uzgodnionym 

terminie,a także  dostarczyć kartę kwalifikacyjną, umowę lub ich skan na zetpeciarnia@gmail.com a 
oryginały w dniu rozpoczęcia zajęć. Dodatkowo wypełnić i podpisać OŚWIADCZENIE (covid-19) i 

regulamin 
● dokonać wpłaty pozostałej kwoty najpóźniej tydzień przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie 

oznaczać rezygnację z turnusu 
● Zgłosić rezygnację z turnusu najpóźniej tydzień przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku 

zaliczka nie zostanie zwrócona 
 
 

Dane do wpłat: 
PRACOWNIA ARTYSTYCZNA “EMEJZING”  

KATARZYNA RELIGA,  
Ligota Mała 71  

56-400 Oleśnica,  
mbank: 11 1140 2004 0000 3902 7874 3192 

 
 

mailto:zetpeciarnia@gmail.com

