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Regulamin wypoczynku
,,Bezpieczne Ferie Zimowe 2020 z Pałacem MłodzieĘ"

1.
2.
3.

Organizatorem wypoczynku w formie półkolonii ,,Bezpieczne Ferie Zimowe 2020
zPŃacemMłodzieży" jest Pńac MŁodzieży w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24, 33-100
Tarnów.

Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci zę szkółpodstawowych (k1.1 - a)
Zajęcia półkolonijne odbywają się w dniach 27.01 - 7.02.2020 r. w dwóch turnusach
tygodniowych:
27 -3I.0I.2020 r.
3

5.

-7.02.2020 t.
od poniedziałku do piątku w godz.8.00 - 16.00
WaruŃiem zapewnienia dziecku miejsca na wybranym turnusie jest poprawne

wypełnienie KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WypoCZyNKU,
ńożenię jej w sekretariacie PM w terminie 8 - 9 stycznia 2020 r. (dla stałych

wychowanków PM), oruz 13 stycznia 2020 r. w przypadku posiadania wolnych miejsc
- dla pozostałych, oraz uiszczenie opłaty za pobyt dzięcka na konto PM lub w kasie
PM. Wysokośćopłaty ustala Dyrektor PM.
4, Pierwszeństwo w korzystaniu z zajęó półkolonijnych mają stali wychowankowie
Pałacu Młodzieży w Tarnowie.
5. Jedno dziecko może byó uczestnikiem jednego turnusu tygodniowego.
6. Jeden rodzicldorosły opiekun moze złożyó karty dzieci tylko z własnej rodziny.
7 . Uczestnicy dzieleni §ą na grupy ze względuna wiek (rok urodzenia)
8. Zajęcta odbywają się według ustalonego harmonogramu. Zastzega się wprowadzenie
zmianw harmonogramie z powodów ńezależnych od organizatora.
9. W ramach półkolonii organizator zapev,nia opiekę i zĄęcia o charakterze sportoworekreacyjnym, artystycznym, edukacyjnym. Opiekunami i prowadzącymi zĄęcia są
nauczyciele PM w Tarnowie.
10. Organizator zapewnia uczęstnikom drugie śniadanie w formie &ożdżówki oraz
dwudaniowy obiad.
ll.Wychowawcy podczas trwania półkolonii dokładają wszelkich starń, by stworzyć
dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwió im aktywne uczestnictwo
w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy otaz zorgantzować czas wolny w sposób
przyj emny, pożyteczny i bezpieczny.
12. Uczestnik półkolonii jest koleżeński, nczynny i kulturalny, zaradny na miarę swoich
możliwości.Dba o dobrą atmosferę tak, aby nikt nię czuł się saryotny i wyobcowany.
Nie stosuje przemocy. Dba o dobre imię swoje i półkolonii.
13, Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do ptze; !:7ęgąllia zasad bhp i p.poz., nie
oddalania się od grupy bez wiedzy opiekuna, w ptzypadku złego samopoczucia
zg}oszenia tego opiekunowi.
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Uczestnicy są zobowiązani do posiadania odpowiedniego ubioru zgodnie z pogodą
(ciepłe obuwie, kurtka, czapka, rękawiczki) oraz planowanymi na dany dzięit
zajęciami (obuwie nazmianę, strój gimnastyczny, strój kąpielo\\ry,)
15. Uczestnicy półkolonii zobowiązują się do respektowania wszystkich poleceń
wychowawców i nauczycieli. W przypadku gdy dziecko nie będzie wykazywaŁo chęci
uczestnictwa w zĄęciach grupowych i nie będzie prawidłowo reagowało na polecenia
wychowawców oraz w przypadku gdy dziecko będzie wymagało indywidualnej
opieki, organizator skontaktuje się z rodzicem uczęstnika półkolonii. W przypadku
braku możliwościspełnienia powyższych zasad rodzic zobowiązarty będzie zabraó
dziecko z półkolonii.
16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników i odradza
Przynoszenie na zajęcia wartościowych przedmiotów, zńaszcza urządzen
elektronicznych.
17. Rodzice są zobowiązań do punktualnego przyprowadzania dzięci na zajęcia
i odbierania ich po zajęciach (o ile nie podpisali zgody tta samodzielny powrót
dzięcka do domu). W przypadku gdy dziecko odbierane będzie przez inną osobę,
rodzic powinien przedłoĘó stosowne upoważnienie.
18.Istnieje możliwośćodebrania dzięckawcześniej lub przyprowadzęntapóźniej. Fakt ten
należy ustalió kńdorazowo z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii,
19.Za zdewastowanie lub przywŁaszczenia mienia odpowiedzialnośó materialną ponoszą
rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika.
20. W przypadku rczygnacji z udziału w Bezpiecznych Feriach Zimowych 2020
zPŃacęmMŁodzieĘ, Pałac MŁodzieży nię zvłraca wpłaconej kwoty. Za nieobecność
uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania turnusu zwrot kosźów także nie
14.

przysługuje.

21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, majązastosowanie aktualne

przepisy prawne.
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