
    

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PÓŁKOLONII  

organizowanych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową  

w Błędowej Zgłobieńskiej 

 

 

1. Organizator:   

Organizatorem Półkolonii Letnich 2021 jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej 

Zgłobieńskiej z siedzibą w Błędowa Zgłobieńska 99, 36-071 Trzciana.  

 1.  Termin i miejsce półkolonii:  

1) od dnia 05.07.2021 r. do dnia 09.07.2021 r.  

2) od dnia 12.07.2021 r. do dnia 16.07.2021 r.   

Zajęcia w ramach turnusu odbywają się głównie w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

w Błędowej Zgłobieńskiej od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 15:00.     

 

2. Uczestnicy półkolonii:  

1) uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku: 7 ‐15 lat.   

2) uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej 

Zgłobieńskiej  

3) uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Organizatora od 8:00 do 15:00, prawni 

opiekunowie uczestników są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka  do placówki, gdzie 

odbywają się zajęcia w ramach turnusu i z powrotem, w przypadku powrotu dziecka do domu 

bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek przedstawienia Organizatorowi 

stosownego oświadczenia na tę okoliczność.   

4) Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez prawnych opiekunów lub osoby 

wcześniej przez nich wskazane w oświadczeniu, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu 

do domu, o którym mowa wyżej.   

5) W przypadku nieodebrania dziecka po godzinie 15:00, organizator zobowiązany jest 

powiadomić odpowiednie służby o tym zdarzeniu.   

6) W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania informacji 

o stanie zdrowia dziecka.   

7) Organizator nie zapewnia wyżywienie: jedynie dostęp do napojów.   

  

3. Zapisy na półkolonie:  

1) Zapisu dziecka na półkolonie można dokonać u wychowawców szkoły. Przed rozpoczęciem 

turnusu należy przynieść wypełnioną kartę kwalifikacyjną.  

2) Liczba miejsc ograniczona.  



    

 

 4.  Opłaty za półkolonie:   

1) Opłata za półkolonie wynosi:  75 zł brutto/osoba/turnus  

2) Wpłat na poszczególne turnusy dokonać należy u wychowawców odpowiednio: 

• I turnus do 24 czerwca 2021r.  

• II turnus do 08 lipiec 2021r. 

3) W przypadku dodatkowych kosztów wynikających z planowanych atrakcji podczas turnusów 

rodzice/opiekunowie będą informowani na bieżąco.  

4) Wycofanie się z udziału wraz ze zwrotem wniesionej opłaty jest niemożliwe, chyba że 

przyczyną rezygnacji uczestnika jest choroba, na co Organizatorowi przedstawione zostanie 

stosowne zaświadczenie lekarskie.  

  

  

 5. Prawa i obowiązki uczestnika półkolonii:  

1) udział we wszystkich zajęciach organizowanych w czasie trwania turnusu,  

2) korzystanie ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów przewidzianych do realizacji programu 

półkolonii.   

3) zabrania ze sobą: drugiego śniadania, butów na zmianę, ręcznika i stroju kąpielowego 

(niezbędnego podczas ewentualnego wyjścia na kąpielisko miejskie), czapkę i butelkę wody  

4) organizator nie zapewnia wyżywienia 

5) stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów 

oraz instruktorów,  

6) stosowanie się do poleceń kierownika, wychowawcy i instruktorów półkolonii,  

7) branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie turnusu. 

Zwolnienie z udziału w w/w może nastąpić jedynie przez wychowawcę lub lekarza,  

8) przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia,  

9) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia 

uczestnika półkolonii lub osoby trzeciej poinformowanie kierownika lub wychowawcy półkolonii, 

zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu,  

10) szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych,   

11) kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków,  

12) przestrzeganie zasad ruchu drogowego.  

  

 

 

 



    

 

 6.  Obowiązki Organizatora  

1) ubezpieczenie uczestników półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

2) zapewnienia wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do zajęć  

sportowych,  

3) realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii,  

4) zapewnienia materiałów do zajęć,  

5) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii  

o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,  

6) zapewnienia infrastruktury do realizacji programu półkolonii z zachowaniem zasad BHP  

i ppoż. oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej  

  

7. Zasady ogólne  

1) Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom półkolonii oraz osobom  

trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.  

2) Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego 

opiekunowie prawni.  

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny  

będzie do wglądu u Kierownika półkolonii.  

4) Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców i Kierownika półkolonii.  

5) Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia,   jakakolwiek 

inna niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, 

nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności 

wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.  

6) W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie 

znajdą przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r.  

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.  

7) Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych ich dzieci dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie wizerunku dzieci w materiałach 

informacyjnych i reklamowych półkolonii.  

  

8. Klauzula RODO  

Na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

w Błędowej Zgłobieńskiej, Błędowa Zgłobieńśka 99, 36-071 Trzciana, tel: 17 710 17 94, 

szkola@bledowazglobienska.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Niepubliczną Szkołę 

Podstawową w Błędowej Zgłobieńskiej w celu realizacji zamówienia/usług;  

mailto:szkola@bledowazglobienska.pl


    

 

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane na podstawie przepisów prawa do organów 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organów nadzorczych;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji;  

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych także do przenoszenia danych;  

6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Niepubliczną 

Szkołę Podstawową w Błędowej Zgłobieńskiej;  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny;  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa.    

Podpis rodzica/prawnego opiekuna  

  

  __________________________  

 

 

9.OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczną 

Szkołę Podstawową w Błędowej Zgłobieńskiej na potrzeby zawarcia i realizacji umowy oraz 

oświadczam, że  zapoznałem się z klauzulą informacyjną, którą w całości zrozumiałem i akceptuje.  

  

 Podpis rodzica/prawnego opiekuna    

  

   _________________________ 

  

  

 


