REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2018
1. Organizator:

Organizatorem Półkolonii w domu Muz jest Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z
siedzibą przy ul. Warszawskiej 35, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Półkolonie organizowane są w terminie 12-23.02.2018 r. w następujących turnusach:

– 12-16.02.2018 r. turnus I, „Laboratorium koloru” – Willa, „Laboratorium formy” – Spichlerz,
– 19-23.02.2018 r. turnus II, „Laboratorium formy” – Willa, „Laboratorium koloru” – Spichlerz.
Zajęcia w ramach półkolonii odbywają się w obiektach Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie
Wlkp. od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 16:00.
3. Uczestnicy:

– uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku: 6‐12 lat,
– uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Organizatora od godziny 8:00 do godziny 16:00,
– prawni opiekunowie uczestników są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z
powrotem.
4. Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez prawnych opiekunów lub osoby wcześniej przez

nich wskazane.
5. W wypadku nieodebrania dziecka po godzinie 16:20, 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 zapewnia wyżywienie: obiady spożywane poza obiektami, drugie śniadanie, podwieczorek,

a także dostęp do butelkowanej wody.
8. Zapisy na półkolonię:

– zapisu można dokonać telefoniczne. Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest wypełnienie
karty kwalifikacyjnej uczestnika w sekretariacie Muzeum Lubuskiego przy ul. Warszawskiej 35 (w
godzinach 7:00-15:00) oraz uregulowanie całości opłaty za półkolonie,
– liczba miejsc ograniczona.
9. Opłata za półkolonię wynosi: 309 zł za jeden tydzień, 509 zł za dwa tygodnie. W przypadku

uczestnictwa rodzeństwa koszty kształtują się następująco: 2 osoby za 1 tydzień: 509 zł, za 2 tygodnie: 909
zł, oraz 3 osoby za 1 tydzień: 809 zł, za 2 tygodnie: 1409 zł.
Wpłaty za udział dziecka w półkoloniach należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia dziecka
na półkolonie, najpóźniej do 6.02.2018 r. na rachunek bankowy Organizatora 02 1600 1462 1839 1091
1000 0001, lub gotówką w kasie prowadzonej w siedzibie muzeum w godzinach od 7:15 do 14:00. Po tej
dacie 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. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona do dnia wskazanego w regulaminie, dziecko zostaje skreślone
z listy uczestników.
10. Prawa uczestnika półkolonii:

– udział we wszystkich zajęciach, wyjściach m.in. do kina i teatru, organizowanych w czasie trwania
półkolonii,
– korzystanie ze wszystkich atrakcji, urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji programu
półkolonii.
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11. Obowiązki uczestnika półkolonii:

– stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów,
– stosowanie się do poleceń kierownika i opiekunów półkolonii,
– branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie półkolonii. Zwolnienie
z udziału w w/w może nastąpić jedynie przez wychowawcę lub lekarza,
– przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia,
– 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,
– szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych,
– kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków,
– przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
12. Organizatorzy ferii zobowiązują się do zapewnienia:

– ubezpieczenia uczestników półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– 1 ciepłego posiłku dziennie oraz drugiego śniadania i podwieczorku,
– stałego dostępu do butelkowanej wody,
– wykwalifikowanej opieki kadry,
– realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii,
– materiałów do zajęć,
– natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika ferii o zaistniałych wypadkach,
urazach, problemach wychowawczych,
– infrastruktury do realizacji programu półkolonii z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz zapewnienia
podstawowej opieki medycznej
13. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom półkolonii oraz osobom trzecim

odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.
14. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego opiekunowie

prawni.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny będzie do

wglądu u Kierownika półkolonii.
16. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, wychowawców i kierownika półkolonii.
17. Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna

niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie
regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału
w półkoloniach.
18. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą

przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania
półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
Zwracamy się z prośbą o nieprzynoszenie na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
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