
Regulamin Półkolonii Letnich w Ośrodku Sportu I Rekreacji w Bielawie 2022r. 

  

1. Organizator:  

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie 

• Gmina Bielawa 

2. Nazwa zadania 

• Organizacja wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci w wieku 7-11 lat z Bielawy i 

okolic. 

3. Miejsce wykonywania zadania 

 Miasto Bielawa i okolice   

4. Cel zadania 

 Zadanie realizowane będzie na obiektach sportowych Gminy. Jest to uzupełnienie działań 

prowadzonych przez szkoły w ramach programów profilaktyki uzależnień. 

 Zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej 

dzieciom w czasie półkolonii letnich.  

• Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci, takich jak: sport i 

rekreacja 

5. Zapisy: 

• OW Sudety - Budynek przy Basenie Familijnym ul. Wysoka 1, osobiście w godz. 7:30-

15:30 

• Pod numerami telefonów: 690 026 544, 519 331 173 w godz. 7:30 - 15:30 

6. Opłata:  

• Koszt jednego turnusu (5 dni) - 450 zł dla mieszkańców Bielawy   

• Koszt jednego turnusu (5 dni) - 550 zł dla osób z innych miejscowości.  

 Opłaty wpłacamy na konto: 

BZ WBK O/BIELAWA  

13 1090 2284 0000 0001 1896 1299 z dopiskiem „Półkolonie Letnie 2022” podając imię 

i nazwisko osoby biorącej udział w półkolonii. 

 Opłatę należy uiścić do 30 czerwca 2022 r. W przypadku braku wpłaty, uczestnik 

automatycznie zostaje wykreślony z listy uczestników półkolonii. 

7. Termin:  

• I Turnus: 11 - 15.07.2022r.  (30 osób) 

• II Turnus: 18 - 22.07.2022r.  (30 osób) 

• III Turnus: 08 - 12.08.2022r.  (30 osób) 

• IV Turnus: 22 - 26.08.2022r.  (30 osób) 

 



8. Program Półkolonii Letniej: 

• Każdy dzień półkolonii zaczyna się o godzinie 9: 00 i trwa do godziny 15: 30 z przerwą na 

posiłek około godziny 13:00 - 14:00. 

• Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę i będą miały charakter 

rekreacyjny.  

• Poprzez zajęcia sportowe chcemy również promować wartości przekazywane dzięki 

uprawianiu sportu, takie jak: praca w zespole, solidarność, pokazanie negatywnych 

skutków uzależnień, tolerancja czy stosowanie zasad fair-play. Jednym słowem wszystko 

to, co wiąże się z pojęciem „wychowanie przez sport”. 

9. Uczestnik półkolonii: 

 Ma obowiązek podporządkować się poleceniom wychowawców, 

• Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

• Brać udział w realizacji programu półkolonii, 

• Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

• Szanować mienie, pomoce dydaktyczne. 

• Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 

• Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 

• Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

• Posiadać obuwie zmienne o antypoślizgowym spodzie. 

• Jest koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym, 

• Stara się być zaradny w trudnych okolicznościach na miarę swoich możliwości, 

• Jest człowiekiem honoru dbającym o dobre imię półkolonii, 

• Szanuje starszych ludzi, swoich wychowawców oraz wszystkie dzieci, 

• Nie używa niecenzuralnych słów 

• Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub 

opiekunowie. 

• W przypadku niedyspozycji, uczestnik ma obowiązek wcześniejszego zgłoszenia tego 

faktu kierownikowi półkolonii lub wychowawcy, 

 Uczestnik za aktywność oraz wzorowe zachowanie może być wyróżniony i nagrodzony. 

10. Postanowienia końcowe: 

• Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9: 00 do godz. 

15:30. 

• Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.  

• Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie 

kwalifikacyjnej. 

• W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać 

oświadczenie. 



• Wiek uczestników: Dzieci w rocznikach 2015 - 2011. 

• Liczba uczestników: 30 osób na jeden turnus 

• Wyżywienie: śniadanie oraz ciepły posiłek 

 Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom półkolonii oraz 

osobom trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni. 

 Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego 

opiekunowie prawni.  

 Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie 

wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału                          

w półkoloniach. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny 

będzie do wglądu u Kierownika półkolonii.  

 W przypadku niesprzyjających warunków (opady deszczu, wiatr), organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć. 

 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. 

 W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, 

rodzice/opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu 

lub cały turnus z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora. 

 Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców i Kierownika półkolonii 

 Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem/am się, przyjmuję do wiadomości i 

akceptuję jego treść. 

 

 

Data: ………………….    Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna: ……………………… 

 

 

Marcin Samul 

Dyrektor Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Bielawie 

 

 

 


