REGULAMIN PÓŁKOLONII DOMU KULTURY LOKATOR W ZDUŃSKIEJ WOLI
Dom Kultury Lokator, Zduńska Wola, Łaska 46.
§1
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady
uczestnictwa w półkolonii .
2. Na półkolonie zostanie zakwalifikowanych 105 uczestników w wieku 7-14 lat.
Pierwszeństwo zapisu mają:
a) dzieci zamieszkałe w zasobach S.M Lokator,
b) dzieci, których dziadkowie zamieszkują zasoby S.M Lokator i stanowią opiekę nad
wnukami w okresie wakacyjnym.
3 Prawo do uczestnictwa mają również:
a)dzieci pracowników S.M. Lokator,
d)uczestnicy zajęć prowadzonych w Domu Kultury,
c)dzieci działaczy społecznych spółdzielni oraz sponsorów.
3. Udział w półkolonii jest dobrowolny i bezpłatny z wyjątkiem wycieczek autokarowych.
§2
Cele półkolonii
Celem głównym jest aktywny wypoczynek dzieci .
1. Cele szczegółowe:
- integracja dzieci,
- promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form wypoczynku,
- zapoznanie się z atrakcjami i ciekawymi miejscami najbliższych okolic,
- poznanie kultury i tradycji regionu,
- stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego .
§3
Czas, miejsce i sposób realizacji półkolonii
1. Półkolonia odbędzie się w terminie od 02 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r.
w Domu Kultury Lokator w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46 w godzinach 9:30 -12.30 do dnia 20
lipca i w godz.10.00-15.00 w dniach 23 lipca-10 sierpnia 2018 r.
2.W organizację wakacyjnej akcji letniej z Lokatorem 2018 włączają się trenerzy z MGUKS
POGOŃ w zduńskiej Woli.
3. Półkolonia będzie obejmować następujące zajęcia: wycieczki autokarowe, zajęcia
plastyczne, taneczne, wokalne, sportowe, konstrukcyjne i świetlicowe.
4. Podczas półkolonii opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana kadra
instruktorów i trenerów.
5. Półkolonią kieruje kierownik.

§4
Warunki uczestnictwa w półkolonii
1. Uczestnikiem półkolonii może być dziecko :
a) które ukończyło 7 rok życia lub pierwszą klasę szkoły podstawowej, zamieszkuje z
rodzicami w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator w Zduńskiej Woli, spełnia pozostałe
warunki §1pkt2 .
b)złoży oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu Półkolonii,
c) wypełni i złoży kartę kwalifikacyjną
2. Rodzice/opiekunowie/, są proszeni o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci
uczestników półkolonii.
3. Rodzice/opiekunowie/, są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka- uczestnika
półkolonii do budynku /placówki/miejsca zbiórki. W przypadku samodzielnego powrotu
uczestnika półkolonii do domu, rodzice lub opiekunowie są zobowiązani wypełnić i podpisać
stosowne oświadczenie.
§5
Rekrutacja
1. Rekrutacja prowadzana będzie w Domu Kultury Lokator w dniach 15.06.- 26.06.2018r
2. Zainteresowani rodzice/opiekunowie/, pobierają w wyżej określonym terminie wnioski
oraz karty kwalifikacyjne u instruktorów Domu Kultury.
3.Dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjną, która uwzględniać będzie informacje
zawarte:
a) w §1pkt2
b) w drugiej kolejności dzieci nie zamieszkałe w zasobach ale będące w okresie wakacji pod
opieką dziadków , którzy są członkami Spółdzielni i zamieszkują w zasobach S.M. Lokator.
4. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci
zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.
5. W przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.
6. W sytuacjach spornych decyzję podejmować będzie Zarząd Spółdzielni.
7. W przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca, w półkolonii może wziąć udział dziecko spoza
zasobów Spółdzielni
§6
Prawa i obowiązki uczestnika kolonii:
1. Uczestnik półkolonii ma prawo do:
- radosnego i bezpiecznego wypoczynku;
- udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych;
- zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy;- pochwał i wyróżnień ze strony
wychowawców.

2. Uczestnik półkolonii ma obowiązek:
- uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych o ile nie zostanie na
piśmie zwolniony przez rodzica ,
- punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa,
- dbałości o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu pobytu,
- nie oddalania się od grupy bez wiedzy wychowawcy,
- stosowania się do regulaminów wycieczek, przejazdów autokarem, wewnętrznych
regulaminów obiektów, w których prowadzone będą zajęcia przez opiekunów,
- zachowywania się z szacunkiem wobec wychowawców oraz kolegów i koleżanek,
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa a w razie zauważenia zagrożenia dla życia lub
zdrowia, natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcę lub kierownika,
- stosowania się do poleceń wychowawcy i kierownika półkolonii.
§7
1. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania:
a) upomnieniem;
b) powiadomieniem rodziców;
c) wydaleniem z półkolonii. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka po otrzymaniu
informacji od kierownika o zaistniałej sytuacji.
§8
Zasady rezygnacji z udziału w półkolonii
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w półkolonii.
2. Rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji bez
podania powodu przynajmniej na 3 dni przed rozpoczęciem półkolonii.
3. W miejsce uczestnika, który zrezygnował z półkolonii, wpisany zostaje uczestnik z listy
rezerwowej.
§9
1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
2. Za szkody wyrządzone przez dziecko- uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub
opiekunowie.

