
 

REGULAMIN 

PÓŁKOLONII ZIMOWYCH  

Playmakers 2022 

 

1. Organizacja 

1.1. Uczestnikami półkolonii są zawodniczki w wieku 5-8 lat. 

1.2. Grupa może składać się maksymalnie z 20 osób na jednego wychowawcę (15 osób dzieci poniżej 

10 roku życia). 

1.3. Miejscem półkolonii jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 13M, 10-445 Olsztyn.  

1.4. Półkolonie odbywają się w 2 turnusach : 

1. 24-28.01.2022r. 

2. 31.01-04.02.2022r.  

1.5. Karta Kwalifikacyjna jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka na półkolonie, jest  

ona obowiązkowa i tylko na jej podstawie dziecko może uczestniczyć w półkolonii. 

1.6. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem Wychowawców według opracowanego harmonogramu. 

1.7. Organizator Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn i Opiekunowie wypoczynku dołożą wszelkich 

starań by: 

- stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo  

w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny wraz z poszerzaniem 

wiedzy na tematy sportowe, naukowe, historyczne i inne; 

- zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia. 

1.8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników w czasie wypoczynku oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do Uczestników. 

1.9. Organizator nie zaleca zabierać na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych 

(telefony, odtwarzacze muzyki, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty. 

1.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być 

zrealizowany z przyczyn niezależnych od Organizatora.  

1.11. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów Prawnych  

o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

1.12. Plan zajęć sporządzany jest przez Kierownika i Wychowawców wypoczynku. 

1.13. Organizator zapewnia pełne całodzienne wyżywienie. 

1.14. Organizator zapewnia gry planszowe, akcesoria sportowe oraz materiały plastyczne niezbędne do 

przeprowadzenia zajęć. 



 

 

2. Płatności 

2.1. Półkolonie są bezpłatne. 

2.1.1 Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wyżywienie, wyjście do kina i 

wyjście na basen w kwocie: 

a) wyżywienie : 20 zł / 1 dzień razem (5 dni x 20 zł) = 100 zł; 

b) basen : 25 zł; 

c) kino : 2 x 14,50 zł = 29 zł. 

kwotę w wysokości 154,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery złote) uiścić należy na podane konto Fundacji 

Akademii Sportu Stomil Olsztyn: 

 SANTANDER  BANK  POLSKA  S.A.: 62 1090 2590 0000 0001 4209 0010 

 

z dopiskiem : półkolonia Playmakers + IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

 

3. Kadra 

3.1. Kierownik wypoczynku jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać 

nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami. 

3.2. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży z dnia 21.01.1997 r. z późniejszymi zmianami. 

3.3. Opiekun/Wychowawca ma obowiązek: 

3.3.1. zapoznać się z Kartami Kwalifikacyjnymi Uczestników wypoczynku; 

3.3.2. prowadzić Dziennik Zajęć; 

3.3.3. prowadzić zajęcia zgodnie z rozkładem dnia; 

3.3.4. pilnować Uczestników i nie pozostawiać ich bez opieki; 

3.3.5. zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom wypoczynku; 

3.3.6. szanować godność każdego Uczestnika; 

3.4. Po zakończeniu zajęć Wychowawca ma obowiązek dostarczyć do Kierownika uzupełnione Karty 

Uczestników wraz z prowadzonym Dziennikiem Zajęć. Kierownik po sprawdzeniu tych dokumentów 

ma obowiązek dostarczyć je do Organizatora wypoczynku. 

 



 

 

4. Rodzice/Opiekunowie Prawni: 

4.1. wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku swojego dziecka w formie fotografii i filmu przez 

Akademię Sportu Stomil Olsztyn w trakcie każdego dnia wypoczynku oraz jego rozpowszechnianie 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 

informacyjne. 

4.2. w przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika wypoczynku jego 

rodzice/Opiekunowie Prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

 

5. Uczestnicy 

5.1. Uczestnicy mają prawo do: 

5.1.1. spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku; 

5.1.2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas półkolonii; 

5.1.3. wnoszenia próśb i skarg do Wychowawców; 

5.1.4. uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców lub Kierownika wypoczynku. 

 

5.2. Uczestnicy mają obowiązek: 

 

5.2.1. wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia; 

5.2.2. przestrzegać regulaminów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa; 

5.2.3. dbać o czystość i porządek; 

5.2.4. przestrzegać zasady BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia 

i zdrowia innych, informować Wychowawcę; 

5.2.5. zgłaszać Wychowawcy chęć każdorazowego oddalenia się od grupy i Wychowawcy (np. wyjście do 

toalety i innych obiektów); 

5.2.6. zgłaszać Wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach; 

5.2.7. mieć szacunek do Wychowawców, innych uczestników i samego siebie; 

5.2.8. dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach. 

5.3. Każdego dnia Uczestnik powinien mieć nakrycie głowy, odpowiednią odzież wierzchnią oraz krem  

z filtrem ochronnym ponieważ przy zajęcia będą się odbywały na świeżym powietrzu. 

5.4. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia  

i pomocy dydaktycznych. 



 

5.5. Samowolne oddalenie się od Opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie 

poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 

5.5.1. upomnienie przez Wychowawcę; 

5.5.2. zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych; 

5.5.3. powiadomienie Rodziców/Opiekunów Prawnych o zachowaniu; 

5.5.4. wykluczenie z półkolonii. 

5.6. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia 

papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. 

5.7. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Opiekunów wypoczynku, Kierownika oraz 

Rodziców/Opiekunów Prawnych w trakcie trwania wypoczynku. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu i akceptuję jego warunki oraz 

zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu jego 

postanowień. 

Data, Podpis ……………….……………….…………………………  

 

Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka  

w zajęciach w trakcie wypoczynku sportowego oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej 

pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje.  

Data, Podpis ……………….……………….…………………………  

Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji, 

pokazywania i wykorzystywania przez Fundację Akademii Sportu Stomil Olsztyn w zależności od wyboru 

zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka/zawodnika uczestniczącego w 

półkolonii w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie 

i w przyszłości. Materiały te mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie wyłącznie za zgodą 

Fundacji Akademii Sportu Stomil Olsztyn. 

Data, Podpis ………………………………………………..………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regulamin dotyczący bezpieczeństwa COVID – 19  
podczas pobytu na półkolonii ZIMA 2022. 

 
Uczestnicy wypoczynku  

 
1. Uczestnikami wypoczynku mogą być wyłącznie dzieci zdrowe, co poświadczają rodzice/prawni 

opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika 
wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 
2. Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu 

z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się 
na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika 
wypoczynku. 
 

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych 
z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i zasad higieny. 
 

 
Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku 

 

1. Obowiązkowo zapoznają się z wytycznymi oraz akceptują regulamin dotyczący warunków udziału 
i stosowania zasad obowiązujących podczas wypoczynku. 
 

2. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 
umożliwiający szybką komunikację. 

 
3. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku, jeśli u ich dziecka wystąpią 

niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, 
wymioty lub wysypka). 
 

4. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów  infekcji lub 
choroby zakaźnej, nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 
 

5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, 
rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania 
udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy 
pełnoletniego uczestnika wypoczynku. 
 

6. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika wypoczynku) w indywidualną osłonę nosa i ust do 
zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

 
 
 
 
 



 

 
Założenia organizacyjne wypoczynku 
 
1. Organizator zapewnia na terenie obiektu stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz 

ciepłej wody. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie 
prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do 
zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie wypoczynku. 
 

2. Jeżeli organizator wypoczynku zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38° C, kaszel, duszność, powinien 
odizolować dziecko w odrębnym lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób. Następnie organizator niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności 
odebrania uczestnika z wypoczynku (rekomendowany własny środek transportu). 
 

3. Przebywanie osób z zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Wszelkie ewentualne 
kontakty powinny odbywać się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, m.in. osłona ust i nosa, 
dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych. 

 
 
 
Data, czytelny podpis ………………………………………………………… 

 

 


