WAKACJE 2018
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
MŁODZIEŻOWY DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH
OD 2 LIPCA 2018r. DO 27 LIPCA 2018r.
MIEJSCE SPOTKAŃ:

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach,
I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Tychach
Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo
w zaplanowancyh zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób
przyjemny i pożyteczny.
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Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci mieszkające w Tychach w wieku od 7 do 11 lat.
Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godz. od 8.00 do 15.00.
Rodzice są odpowiedzialni za punktualne przywiezienie i odebranie dziecka z placówki.
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice zobowiązani są napisać
oświadczenie dotyczące przejęcia odpowiedzialności za dziecko od Organizatora.
Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
półkolonii,
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) brać udział w realizacji programu półkolonii,
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
e) szanować mienie i pomoce dydaktyczne,
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce bądź innym
pomieszczeniu,
g) przestrzegać zasad poruszania się w ruchu drogowym i pieszym,
h) być zaopatrzonym w strój odpowiedni do rodzaju zajęć przewidzianych na dany
dzień oraz obuwie zmienne sportowe,
i) posiadać kurtkę przeciwdeszczową lub pelerynę.
Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni
opiekunowie.
Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem z udziału w półkoloniach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników
półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku
rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.
Rodzice/opiekunowie po wypełnieniu kwestionariusza uczestnika i jego złożeniu
w sekretariacie placówki dokonują wpłaty kwoty 250 zł na konto MDK nr 2
w Tychach (Bank Pekao S.A nr rachunku 59 1240 1330 1111 0010 7137 1578)
w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika oraz numer turnusu, na jaki
jest zapisany.

10. UWAGA!!! NIE PRZYJMUJEMY WPŁAT GOTÓWKOWYCH!!!
11. Na wpłatę placówka oczekuje do 2 dni roboczych od dnia wpisania dziecka na
listę uczestników. Brak wpłaty jest równoznaczny ze skreśleniem z listy.
12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Organizator nie zwraca kosztów półkolonii
chyba, że przyjmie kogoś innego na to miejsce.
13. W przypadku mniejszej liczby wychowanków uczestniczących w turnusie program może
ulec zmianie.
14. Terminy turnusów:





I TURNUS od 2.07.2018r. do 6.07.2018r.
II TURNUS od 9.07.2018r. do 13.07.2018r.
III TURNUS od 16.07.2018r. do 20.07.2018r.
IV TURNUS od 23.07.2018r. do 27.07.2018r.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości
i akceptuję jego treść.

...................................................
(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

