
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII W PIERWSZEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ MONTESSORI BONA VENTURA  

W SZCZECINIE 

 

Organizatorem półkolonii jest Fundacja Montessori Bona Ventura prowadząca opiekę 

na dziećmi w okresie ferii letnich.  

Czas trwania turnusu to pięć dni od poniedziałku do piątku. Termin: 

 I turnus 24.06.19-28.06.19r. 

 II turnus 01.07.19-05.07.19r. 

  Organizator zapewnia bogaty program półkolonii, posiada bogate zaplecze sportowe 

(w tym salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne) zdrowe jedzenie przygotowywane we 

własnej kuchni. 

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak 

najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz 

zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.  

1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców i nauczycieli od godz. 07.00 

do godz.16.00. 

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

3. Rodzice zobowiązani są pozostawić pisemne upoważnienie do odbioru dziecka przez inną 

osobę niż opiekun prawny. 

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

oświadczenie. 

5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a) spokojnego wypoczynku; 

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu; 

c)korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii; 



 

6. Uczestnicy mają obowiązek:  

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców przestrzegać 

ramowego harmonogramu dnia; 

b) brać udział w realizacji programu półkolonii; 

c) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość; 

d) szanować mienie i pomoce dydaktyczne; 

e) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;  

f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach; 

g) uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw 

plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków 

atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe oraz być 

przygotowanym do wyjścia na lodowisko; 

h) samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będą 

wyciągane konsekwencje np.: upomnieniem,  a w ostateczności wykluczeniem 

uczestnika z udziału w półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).  

i) organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych 

uczestników. 

j) zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.  

k) podczas pobytu dziecka na półkoloniach telefon należy złożyć u koordynatora  

w recepcji budynku. 

 

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: 

a) dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka 

na listę uczestników; 

b) dokonać wpłaty pozostałej części kwoty za półkolonię przed jego rozpoczęciem. Brak 

wpłaty będzie oznaczać rezygnację z półkolonii.  

 


