
REGULAMIN  PÓŁKOLONII 2022 

Pn. „Letnie Zajęcia Zorganizowane” 

w Centrum Kultury w Głogówku  

 

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Letnie zajęcia zorganizowane odbywać się będą w Centrum Kultury w Głogówku trzech 

terminach :  

 

I.   Turnus  04-08 lipca 2022 r.  

II.  Turnus 11-15 lipca 2022 r.  

III. Turnus  18- 22 lipca 2022 r.  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00   

 

3. Rodzic (opiekun) deklaruje chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach poprzez zapisy                                          

w sekretariacie CK lub przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres  poczty elektronicznej 

zajecialetnie@glogowek.pl 

 

4.  Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką wychowawców w godzinach od 9.00 do 15.00. 

5.  Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka z zajęć.  

6.  Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu musi być potwierdzona podpisem rodzica  

     (opiekuna) na druku formularza zgłoszeniowego. 

7.  Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do CK i z powrotem. 

8.  Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu, podanego do publicznej     

     wiadomości.   

9.  Udział w półkoloniach jest bezpłatny. 

10. Organizatorzy zajęć zapewniają dzieciom darmowy posiłek. 

 

PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

 

Każdy uczestnik zajęć ma prawo: 

a/ zwracać się z problemami do wychowawcy 

b/ do radosnego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku 

c/ uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas 

turnusu 

 

 

OBOWIAZKI UCZESTNIKA ZAJEĆ 

 

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek :  

a/ zapoznania się z obowiązującymi regulaminami 

b/ dbać o higienę osobistą, porządek w obiekcie, szanować mienie i pomoce dydaktyczne,                         

    (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub  

    opiekunowie.) 

c/ okazywać wzajemną życzliwość i pomoc, szacunek wychowawcom, kolegom i innym  

    osobom 

d/ aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

e/ przestrzegać zasad poruszania się po drogach 

f/ kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków  

g/ przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 

mailto:zajecialetnie@glogowek.pl


h/ bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom wychowawców i kierownika zajęć 

 

Uczestnikom zajęć nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu zajęć bez wiedzy 

i zgody wychowawcy. 

 

Każdy uczestnik zajęć, a także Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do 

zapoznania się z Wytycznymi CK w Głogówku jako organizatora wypoczynku dzieci                     

i młodzieży, a dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku oraz 

procedur zapobiegawczych w przypadku podejrzenia choroby u któregokolwiek                              

z uczestników zajęć.   

 

 

Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw 

plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków 

atmosferycznych, mieć strój  oraz obuwie zmienne sportowe. 

  

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą,                                    

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.  

 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych 

uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki, tabletów, słuchawek itp.  

 

 

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na robienie zdjęć dziecku/wychowankowi/, jego 

filmowanie  i nagrywanie dźwięku oraz kamerowanie podczas zajęć oraz umieszczanie ich na 

stronie internetowej, innych portalach społecznościowych i w siedzibie Centrum Kultury w 

Głogówku dla celów promocyjnych i reklamowych. Powyższe  podyktowane jest również  

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu organizowanych zajęć  

Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek ma być przedstawiony w w/w miejscach nie 

wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować CK w Głogówku o swojej decyzji 

na piśmie, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć.  

 

 

 

                                                                                                                     ORGANIZATOR WYPOCZYNKU  


