
Regulamin półkolonii „Artystyczna Zima w Mieście” – Kęty 2020 

I.         INFORMACJE OGÓLNE: 

 

1) Półkolonia „Artystyczna Zima w Mieście” to forma wypoczynku organizowana przez Dom Kultury  

     w Kętach dla dzieci w wieku 7 – 11 lat. 

2) Program półkolonii obejmuje następujące formy zajęć: seanse filmowe, zabawy ruchowe, warsztaty 

plastyczne i rękodzielnicze, zajęcia taneczne, pokaz iluzjonistyczny i wycieczki krajoznawcze. 

3) Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Domu Kultury w Kętach, przy ul. Żwirki i Wigury 2a. 

4) Udział w półkolonii jest odpłatny. 

5) Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Domu Kultury karty kwalifikacyjnej 

uczestnika oraz uiszczenie opłaty w wys. 380 zł. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH I WYCIECZKACH 

1) zbiórka i powrót do domu 

 - Zbiórka ma miejsce o godz. 10:00 w holu na parterze. 

 - W trakcie zajęć nie można opuszczać sali bez zgody opiekuna. 

 - Pod żadnym pozorem nie wolno okłamywać wychowawcy i opuszczać w trakcie zajęć budynku DK pod  

    wymyślonym pretekstem! 

 - Po zakończonych zajęciach i wycieczkach – dzieci odbierane są w holu na parterze. 

 - Nie można odebrać dziecka z zajęć bez poinformowania o tym wychowawcy! 

 - Po zakończonych zajęciach, dziecko posiadające zgodę rodzica na samodzielny powrót do domu - musi zgłosić  

   wyjście z budynku swojemu wychowawcy!  

 - W przypadku braku zgody na samodzielny powrót do domu, dziecko czeka w holu z wychowawcą aż do  

   przybycia rodzica/opiekuna! 

- Zajęcia stacjonarne kończą się o godz. 14:00. 

- Godziny powrotu z wycieczek są wyliczone orientacyjnie i mogą ulec zmianie ze względu na warunki  

   atmosferyczne bądź bieżącą sytuację na trasie. Najbardziej realną godzinę powrotu ogłaszamy dzieciom   

   w autokarze (w drodze powrotnej) oraz przekazujemy osobie pełniącej dyżur na portierni DK.  

 

2) posiłki 

- W czasie zajęć stacjonarnych trwających 4 godz. ogłaszana jest jedna przerwa na posiłek. 

- Dzieci jedzą przyniesiony z domu prowiant (preferowana zdrowa żywność). 

- W czasie pozostawania pod opieką wychowawcy, dzieciom nie wolno korzystać z automatu znajdującego się na  

   parterze budynku. Zakupy mogą w nim dokonać przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu i tylko pod  

   opieką rodziców.  

- Podczas wycieczek nie zapewniamy wyżywienia dzieciom. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w prowiant (kanapki,  

   wodę, sok, herbata w termosie itp.) – preferowane zdrowe jedzenie.  

 

3) zdrowie/dolegliwości/urazy 

- Obowiązkiem rodzica jest zawarcie w karcie kwalifikacyjnej dziecka wszystkich informacji, które dotyczą zdrowia  

   dziecka, a które pomogą wychowawcy zapewnić mu odpowiednią opiekę i pomoc.  

- Wszelkie dolegliwości czy np. urazy, których dziecko doznało poza Domem Kultury należy przed rozpoczęciem  

   zajęć zgłaszać wychowawcy. 

- Dzieci powinny zgłaszać wychowawcom wszystkie dolegliwości, doznane urazy, skaleczenia, chorobę  

   lokomocyjną bądź złe samopoczucie.  

- O wszelakich urazach bądź dolegliwościach dziecka powstałych podczas trwania zajęć wychowawca będzie  

   telefonicznie informował rodziców.  

- Informujemy, że półkolonia organizowana przez Dom Kultury w Kętach zgłoszona została w GZOZ w Kętach.   

   W razie wystąpienia konieczności udzielenia dziecku pomocy, jesteśmy w kontakcie z przychodnią zdrowia i  

   pogotowiem ratowniczym w Kętach.  

 

 



4) poprawne zachowanie / bezpieczeństwo własne i innych 

- Dzieci obligowane są do tego, by odnosić się zarówno do wychowawców jak i siebie nawzajem z życzliwością  

  i szacunkiem. 

- Bezwzględnie zabronione jest zachowanie, którym można narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych! 

- Dzieci mają obowiązek wykonywać wszystkie polecenia wychowawcy. 

- Jeśli zachowanie dziecka w sposób rażący będzie wpływało na bezpieczeństwo i komfort pozostałych uczestników  

   zajęć, wychowawca będzie zmuszony wezwać rodzica w celu odebrania dziecka z zajęć. 

- Szczególną ostrożność dzieci muszą zachowywać podczas wycieczek: 

   * Na wyjazdy należy zabrać odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych i miejsca wyjazdu. 

   * W czasie jazdy autokarem nie wolno: spacerować, leżeć lub stawać na siedzeniu, odwracać się tyłem do  

      kierunku jazdy, wychylać się przez okno, zaśmiecać pojazdu. 

   * Jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa – należy je zapiąć. 

   * W zwiedzanych obiektach należy przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów.  

   * Poruszając się po mieście idziemy parami, zwartą grupą, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu     

      drogowego. Nie korzystamy wówczas z telefonów, nie zatrzymujemy się, nie wyprzedzamy nawzajem,  

      nie krzyczymy.     

   * Bezwzględnie należy wykonywać wszystkie polecenia wychowawcy. 

   * Należy dbać o swoje rzeczy osobiste (ubrania, plecaki, portfele, telefony). 

   * Ze wszystkimi problemami należy zgłaszać się do wychowawcy (zgubiony portfel, złe samopoczucie,    

      zaczepianie przez obcych itp.) 

   * Nie wolno oddalać się od grupy bez wyraźnej zgody opiekuna. 

- Podczas wycieczek dzieci zostają zaopatrzone w pomarańczowe chustki będące znakiem rozpoznawczym  

  grupy. Należy je mieć zawiązane na szyi, tak, aby z daleka były widoczne.  

- Na czas wycieczek dzieci otrzymają również smyczki z identyfikatorami grupy. Na identyfikatorze podane będą  

  dane Domu Kultury oraz telefon do kierownika wycieczki.  

 

5) cenne przedmioty 

- Dzieci nie mogą przynosić na zajęcia telefonów komórkowych, tabletów, zabawek i innych drogocennych  

  przedmiotów. Posiadanie telefonu może być dopuszczone tylko za zgodą wychowawcy, jednak nie można z niego  

  korzystać w trakcie zajęć.  

- W czasie trwania zajęć nie wolno korzystać z żadnych urządzeń i zabawek przyniesionych z domu. 

- Dom Kultury w Kętach nie odpowiada za przedmioty przyniesione przez dzieci na zajęcia. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

  

 

 

………………………….………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

…………………………………………………... 

seria i nr dowodu osobistego 

 

………………………….………………………. 

Imię i nazwisko dziecka (uczestnika półkolonii) 

 

 

  Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z powyższym Regulaminem półkolonii „Artystyczna 

Zima w Mieście” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

 

 
………………………..                      …………………………………..                   ……………………………………….. 

Miejscowość, data        (podpis rodzica lub opiekuna)           (podpis dziecka) 
                     


