
REGULAMIN PÓŁKOLONII 

Prowadzonej w NSP im. I. Newtona w Przemyślu w dniach  

28.06 – 02.07.2021 ( I turnus) lub 05.07 – 09.07.2021 ( II turnus) 

1. Organizatorem półkolonii jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w 

Przemyślu 

2. Uczestników półkolonii  obowiązuje niniejszy regulamin. 

  3. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii– zawarcie umowy o uczestnictwo jest 

jednoznaczne z akceptacją tych regulaminów.  

4. Uczestnikami półkolonii  mogą być dzieci z klas 1-4, jako pierwsze zapisane zostaną 

dzieci – uczniowie NSP im. I. Newtona w Przemyślu. Dzieci z innych placówek mogą 

być zapisane w miarę wolnych miejsc. 

5. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest zawarcie stosownej umowy oraz 

uregulowanie opłaty.  

6. Rozpoczęcie zapisów na półkolonię zostanie ogłoszone na stronie internetowej 

szkoły, oraz w aplikacji Librus -   dostępnej dla rodziców i dzieci uczęszczających do 

NSP im. I. Newtona w Przemyślu.  

 7. Minimalna liczba uczestników w jednej grupie to 10 osób a maksymalna to 15 osób.  

8. Koszt turnusu za jedną osobę zawarty jest w umowie. 

9. Rezerwując miejsce na półkolonii  należy dokonać płatności całej kwoty najpóźniej 

do 18 czerwca 2021 roku w sekretariacie szkoły. 

10. I turnus półkolonii trwa od 28 czerwca  do 2 lipca 2021 roku,  II turnus od 5 lipca 

do 9 lipca 2021 roku. 

11. Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania 

(do 8.00) i odbierania dziecka (maksymalnie do godziny 15:30).  

12. Dzieci mogą być odbierane z półkolonii tylko przez osoby upoważnione wskazane w 

karcie kwalifikacyjnej. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do 

placówki i z powrotem.  

13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, opiekun prawny jest 

zobowiązany złożyć w formie pisemnej stosowne oświadczenie informujące o 

wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka do domu. 

14. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego 

planu. Ewentualne zmiany mogą wynikać  z przyczyn obiektywnych. 

15. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  1) spokojnego wypoczynku, 2) uczestniczenia 

we wszystkich zajęciach,  3) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych 

do realizacji programu. 

16. Uczestnicy mają obowiązek: 1) wykonywać polecenia wychowawców, 2) 

przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 3) brać udział w realizacji programu 



półkolonii, 4) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 5) szanować 

mienie, pomoce dydaktyczne, 6) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania 

posiłków, 7) przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 8) posiadać w zależności od 

zajęć np.: strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe oraz przestrzegać 

obowiązujący reżim sanitarny. 

 17. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonanie poleceń wychowawców, skutkuje udzieleniem upomnienia a w 

uzasadnionych przypadkach wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii– tj. 

rozwiązaniem umowy z Rodzicem z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o uczestnictwo w 

półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku 

rażącego nieprzestrzegania postanowień umowy, regulaminu oraz zasad uczestnictwa 

w półkolonii przez uczestnika. 

20. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez 

innych uczestników. Organizator sugeruje, aby nie przynosić na zajęcia cennych 

przedmiotów, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, kosztownej biżuterii 

itd.  

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu, gdy nie zostanie 

osiągnięta minimalna liczba uczestników w grupie. Organizator będzie informował o 

takiej sytuacji osoby bezpośrednio zainteresowane udziałem w półkolonii. W opisanej 

sytuacji odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie do zwrotu wpłaconej 

przez rodzica kwoty.  

22.Rodzic  zawierając z NSP im. I. Newtona umowę o uczestnictwo w półkolonii, 

potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

Regulamin stanowi załącznik do umowy. 

23. Rodzic podpisując umowę potwierdza i oświadcza, że zapoznał się i akceptuje 

Politykę Prywatności RODO Organizatora.  


