REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH
„FERIE Z KSIĄŻKĄ” w Bibliotece Pedagogicznej w Pile
1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas zajęć dla dzieci w wieku szkolnym w formie
półkolonii zimowych 2018 organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile –
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, 64-920 Piła, ul. Bydgoska 21
2. Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące organizacji oraz bezpieczeństwa pobytu
uczestników w czasie trwania półkolonii, zasad ich organizowania, prowadzenia
i nadzorowania i dotyczy wszystkich uczestników.
3. Obowiązują wcześniejsze zapisy na półkolonie. Zapisu można dokonać poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.bp.pila.pl lub w czytelni
Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
5. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką nauczycieli od 12.02 do 14.02. 2018 r. od
godz. 11:00 do godz. 14:00.
6. Obecność dziecka na półkoloniach jest potwierdzona wpisem do dziennika zajęć.
7. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku: 7 - 12 lat.
8. Rodzice / opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i
z powrotem. Dzieci są odbierane z półkolonii wyłącznie przez osoby wskazane w karcie
zgłoszeniowej. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice /
opiekunowie prawni są zobowiązani zaznaczyć ten fakt w karcie zgłoszeniowej.
9. W przypadku nieodebrania dziecka po godz. 14:00, organizator zobowiązany jest
powiadomić odpowiednie służby o tym zdarzeniu.
10. W karcie zgłoszeniowej rodzic / opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do wskazania
zaburzeń lub dolegliwości dziecka.
11. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
- spokojnego wypoczynku
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
półkolonii
- uzyskania niezbędnej pomocy od nauczyciela
12. Uczestnicy mają obowiązek:
- podporządkować się poleceniom nauczycieli
- utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniach
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż.
- szanować mienie, pomoce dydaktyczne
- kulturalnie zachowywać się podczas spożywania napojów
- stosować się do zapisów regulaminów półkolonii
- brać czynny udział w zajęciach programowych
- przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
- szanować rzeczy własne i kolegów
- natychmiast powiadomić nauczyciela o zaistniałych problemach i wypadkach
- nie oddalać się od grupy oraz terenu półkolonii bez wiedzy nauczyciela
- zapoznać się wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi z programem oraz
regulaminem uczestnika półkolonii
13. Bezwzględnie zabrania się w czasie trwania zajęć:
- stosowania wobec kogokolwiek wszelkich form przemocy

- kradzieży oraz wszelkich zachowań, które naruszają prawa i wolność człowieka
- posiadania lub używania niebezpiecznych narzędzi lub innych środków
zagrażających życiu lub zdrowiu
- korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć bez
zgody nauczyciela
- nagrywania za pomocą różnych urządzeń głosu i obrazu jakichkolwiek sytuacji w czasie
trwania zajęć bez zgody nauczyciela
14. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice /
opiekunowie prawni.
15. Samowolne oddalenie się od nauczycieli prowadzących zajęcia, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń nieprzestrzeganie regulaminów półkolonii będzie karane
upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
16. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas półkolonii oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy,
aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy
muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
17. Organizatorzy ferii zobowiązują się do zapewnienia:
- ciepłych napojów dla uczestników ferii
- realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii
- wykwalifikowanej kadry
- materiałów edukacyjnych do zajęć
- natychmiastowego powiadomienia rodziców / opiekunów prawnych
uczestnika ferii o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych
18. Organizatorzy ferii zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie ferii,
podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego
wpływu.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator półkolonii.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb niezbędnych do
realizacji półkolonii 2016 prowadzonych przez
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, 64-920
Piła, ul. Bydgoska 21 oraz wykorzystanie wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach
internetowych organizatora oraz na innych lokalnych stronach, portalach internetowych a także
kronikach i innych miejscach w celu informacji i promocji półkolonii zimowych. Ponadto wyrażam
zgodę na publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko w wyżej wymienionych miejscach
służących promocji działalności Biblioteki Pedagogicznej w Pile
Podpis rodzica/opiekuna

