REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH „KWITNĄCE WAKACJE” 2021
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, ul. Miłosna 1

Wychowawcy podczas trwania półkolonii letnich dokładają wszelkich starań by stworzyć
dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo
w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
2. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się punktualnie przyprowadzać dziecko do siedziby
Stowarzyszenia „Eko-Inicjatywa” na ulicę Miłosną 1 od godz. 9:00 i odbierać z tego samego
miejsca do godz. 15:30.
3. Do obiektu należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
4. Dzieci do obiektu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 2 m.
6. Nie zaleca się, aby rodzice wchodzili do obiektu. Dzieci odbierane są od rodziców przez
wychowawcę przed wejściem do budynku i muszą zdezynfekować ręce.
7. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zaopatrzenia dzieci w indywidualne osłony nosa
i ust.
8. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do wypełnienia karty kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku i dostarczenia jej do organizatora półkolonii w określonym przez niego terminie.
9. Rodzice w razie konieczności są zobowiązani napisać upoważnienie dla osób, które mogą
odbierać dziecko z półkolonii.
10. Rodzice wyrażający zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu zobowiązani są napisać
stosowne oświadczenie.
11. Organizator półkolonii nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników. Nie zaleca się
przynoszenia na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych.
(telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.)
12. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
13. Program półkolonii realizowany jest budynku przy ul. Miłosnej 1 oraz w jego najbliższej
okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Preferowane
są zajęcia na świeżym powietrzu.

14. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów,
wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
15. W przypadku wyrządzenia szkód

materialnych przez uczestnika półkolonii jego

rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka (podwyższona temperatura,
kaszel, duszności) rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku.
17. Zasady dotyczące higieny i bezpieczeństwa:
-

organizator zapewnia dostęp do pojemników z płynem odkażającym przy wejściu do
budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych,

-

kadra oraz uczestnicy półkolonii muszą regularnie i dokładnie myć ręce wodą z
mydłem oraz dezynfekować je środkiem do tego celu przeznaczonymi,

-

w pomieszczeniach sanitarnych wywieszone są informacje o sposobie prawidłowego
mycia i dezynfekcji rąk,

-

na wyposażeniu znajduje się termometr bezdotykowy, którym w razie konieczności,
dokonywany jest pomiar temperatury za zgodą rodzica/opiekuna prawnego (na
podstawie oświadczenia otrzymanego przed rozpoczęciem wypoczynku)

-

przebywanie w obiekcie osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego
minimum (z zachowaniem reżimu sanitarnego),

-

sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane,

-

zapewniona zostanie bieżąca dezynfekcja toalet oraz powierzchni dotykowych:
klamek, uchwytów, poręczy.

19. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii jest jednoznaczne z akceptacją powyższego
regulaminu.

