
WAKACJE 2021 r. 

REGULAMIN PÓŁKOLONII W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2  

W TYCHACH  

OD 19 LIPCA 2021 R. DO 13 SIERPNIA 2021 R. 

 

 

Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak 

najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo  

w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny  

w sposób przyjemny i pożyteczny. 

 

 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci mieszkające w Tychach w wieku szkolnym 

od 7 do 11 lat (roczniki od 2010 do 2014r.) 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz. 

15.00, zgodnie z deklaracją w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Tychach.  

3. Wyżywienie odbywa się w formie sprawdzonego cateringu przygotowywanego pod 

kątem obsługi placówek edukacyjnych (żywienie zbiorowe nie uwzględnia specjalistycznych 

diet).  

4. Rodzice są odpowiedzialni za punktualne przywiezienie i odebranie dziecka z miejsca 

organizacji półkolonii. 

5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice zobowiązani są napisać 

oświadczenie dotyczące przejęcia odpowiedzialności za dziecko od Organizatora. 

6. 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. 

7. 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. 

j) posiadać maseczkę 

8. W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznych uczestnik półkolonii musi 

posiadać maseczkę oraz własny środek do dezynfekcji rąk. 

9. Organizator zapewnia, że pobyt dziecka w miejscu wypoczynku jest zgodny z 

wytycznymi GIS, MZ, MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i 

młodzieży w roku 2021. 

10. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub 

prawni opiekunowie. 



11. 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. 

 

12. W przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności wymagana jest 

opinia ze szkoły macierzystej (Czy dziecko nie stanowi zagrożenia lub nie wymaga 

specjalnej opieki). Dyrektor placówki Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach 

decyduje na podstawie opinii czy dziecko może zostać przyjęte na półkolonie. 

13. Terminy turnusów: 

 I TURNUS: od 19.07.2021 r. do 23.07.2021 r.  

 II TURNUS: od 26.07.2021 r. do 30.07.2021 r.  

 III TURNUS od 02.08.2021 r. do 06.08.2021 r 

 IV TURNUS od 09.08.2021 r. do 13.08.2021 r.  

14. Warunkiem zapisania dziecka na półkolonie jest dostarczenie do sekretariatu MDK2 

wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego kwestionariusza  

wraz z regulaminem półkolonii (do każdego turnusu należy wypełnić osobny 

kwestionariusz – warunek konieczny).  

15. W pierwszym dniu półkolonii, podczas przekazania dziecka, należy dostarczyć 

nauczycielowi podpisane oświadczenia dołączone do karty kwalifikacyjnej. 

16. Koszt jednego turnusu wynosi 390 zł. Wpłat należy dokonać najpóźniej do 

05.07.2021 r. na rachunek bankowy 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 który 

jest zapisany.  

 

UWAGA!!! NIE PRZYJMUJEMY WPŁAT GOTÓWKOWYCH!!! 

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć oraz w związku z 

sytuacją epidemiologiczną Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wycieczki. 

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości 

i akceptuję jego treść. 

 

 

 

 

 

................................................... 

 

                  (Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/desktop#goToAccountDetails

