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REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH„AKCJA LATO” 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 37 W GDYNI  

W TERMINIE 28.06 – 06.08.2021 

 

I. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii letnich dla dzieci 

1. Regulamin obowiązuje: 

• Wszystkich uczestników ferii 

• Rodziców i Opiekunów uczestników ferii 

• Kierownika i wychowawców sprawujących opiekę podczas ferii 

2. Organizacja ferii letnich: ferie letnie trwają w okresie od 28 czerwca do 6 sierpnia 2021r. 

3. Miejsce siedziby organizowanych ferii letnich: Szkoła Podstawowa nr 37 w Gdyni, 81-578 

Gdynia, ul. Wiczlińska 50A (Biała szkoła) oraz 81-577 Gdynia, ul. Wiczlińska 93 (zielona szkoła) 

4. Zgłaszając dziecko na półkolonie Rodzic/Opiekun prawny akceptuje niniejszy regulamin.  

5. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców oraz kierownika ferii wg 

harmonogramu. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników ferii letnich w czasie 

zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników a dokonanych przez innych 

uczestników. 

7. Organizator nie zaleca przynoszenia cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych 

(telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu 

przedmioty. 

8. Podczas zajęć sportowych obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy program nie 

może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora 

10. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o 

zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

11. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców  (zostanie przedstawiony uczestnikom w 

pierwszym dniu zajęć). 

12. W ramach ferii letnich uczestnicy mogą korzystać z zapewnionych przez szkołę posiłków:   

obiadu  (jeżeli wcześniej wyraził na to zgodę Rodzic/Opiekun). 

13. Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez uczestników. 
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II. Kadra 

 

1. Kierownik Ferii letnich jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą 

kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w 

sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej, 

a także zasad jego organizowania i nadzorowania. 

2. Opiekun -wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i 

nadzorowania. 

3. Kierownik Ferii letnich jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest 

czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami. 

4. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom 

jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz 

organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki 

zdrowotne w czasie wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu 

sanitarnego pomieszczeń i otoczenia. 

5. Opiekun ma obowiązek: 

• Zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz ankietami uczestników ferii letnich 

będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku. 

• Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia. 

• Pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki. 

• Sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych 

czynności opiekuńczych. 

• Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku. 

• Poszanowania godności każdego uczestnika ferii. 

 

III. Rodzice: 

1. Maseczki oraz inne środki ochrony osobistej zapewniają rodzice uczestników półkolonii.  

2. Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem 

zajęć. 

3. Są zobowiązaniu do wypełnienia karty uczestnika wypoczynku. 

4. Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca 

transportu na wypoczynek i z powrotem. 

5. W razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą 

odbierać dziecko z ferii i załączyć je do karty kwalifikacyjnej. 

6. Rodzice oświadczają w pisemnym oświadczeniu o: 

•  braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

•  nie zamieszkiwaniu z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku 
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IV. Uczestnicy: mają prawo do: 

1. Spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku. 

2. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas ferii. 

3. Wnoszenia próśb i skarg do wychowawców. 

4. Uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub Kierownika Ferii. 

 

Uczestnicy mają obowiązek: 

1. Wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia 

2. Przestrzegać regulaminów wszystkich obiektów, na których odbywać się będą zajęcia 

podczas ferii. 

3. Uczestnicy są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 

zawiązanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2m) oraz przestrzegania 

wzmożonych zasad higieny. 

4. Dbać o czystość i porządek. 

5. Przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji  stwarzającej zagrożenie 

dla życia i zdrowia innych informować wychowawcę. 

6. Zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku 

samodzielnego powrotu do domu). 

7. Wykazywać szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie. 

8. Dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach. 

9. Każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież letnią oraz strój na zajęcia 

zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 

10. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania od grupy oraz niszczenia sprzętów, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw. 

12. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie 

wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące 

konsekwencje: 

• Upomnienie przez wychowawcę. 

• Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 

• Powiadomienie Rodziców i szkoły o zachowaniu. 

• Wykluczenie z ferii letnich. 

 

W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika ferii letnich jego 

Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

Zgłoszenie dziecka do udziału w feriach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu 

ferii letnich w SP 37 w Gdyni, ul. Wiczlińska 50A 

 

 

 


