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1. Organizatoręm wypoczyŃu w formie półkolonii ,,Wakacje 2022 z Pałacem MłodzieĘ"
jest Pałac MłodzieĘ w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24,33-100 Tarnów.

2. Uczestnikami półkolonii mogą byó dzieci z klas 1 - 6 szkół podstawowych.
3. Zajęcia półkolonijne odbywają się w dniach 4 - 2ż lipca 2022 r. w trzech 

'furnusach

§godniowych.Kużdy turnus trwa 5 dni, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
o 4-8.07.2022r.
o 11 - 15 "07 .2022 r.

o 18 -22.07.2022r.
4. Program półkolonii zapevlnia wykwalifikowaną opiekę nad dzieckiem w godzinach od

8.00 do 16.00, przy czymzajęciaprogramowe powinny się rozpoczynaó nie wcześniej niz
o godz. 9.00 i trwać - zprzęr§,ranTli na posiłki i odpoczynek - do godz.15.00.

5. Liczba uczestników półkolonii pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie moze
przekaczać 15 osób.

6. W sytuacji, gdy wynikato z przepisów prawa, liczebność grupy lub liczba wychowawców
ulega zmianie.

7. Na półkolonie przyjmowani są uczestnicy zdrowi, na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na wybranym turnusie jest:
- poprawrre wypełnienie KARIY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU, orazzłożenie jej w sekretariacie PM w terminie:
o dla stĄbh wychowanków pałacu MłodzieĘ w dniach:

|2.05.2022r.w godz.8.oo - 13.oo
1,3.05.2022 r. w godz. 13.oo - 17.oo

o na wolnę miejsca dla dzięci nieuczestniczących na co dzień w zajęciach pM
w dniach:
16.05.2022 r. w godz. 8.oo - 13.oo
l7.05.2022r. w godz. 13.oo - 17.oo

- uiszczenie opłaty zapobytdzięckana konto PM (wysokość opłaty ustala Dyrektor PM)
- złożenię DEKLARACJI UDZLAŁU W AKCJI ,,WAKACJE 2022 Z PAŁACEM
MŁODZIEŻY w dniu rozpoczęciaturnusu u wychowawcy grupy.
9. Niezłozenie któregokolwiek dokumentu lub brak wpłaty dyskwalifikuje dziecko zudziŃu

w półkolonii.
1 0. Organizacj a półkolonii finansowana j est z opłat za udziaŁ w półkoloni i, uiszczanych przez

rodzicóWopiekunów prawnych j ej uczestników.
1 1 . Opłata za udział w półkolonii j ednego uczestnika na Ę dzień wynosi :

o 395 ńbrutto dla dzieci zamieszkujących w mieście Tamowie lub uczęszczających
do tarnowskich szkół

o 450 złbrutto dla pozostałych dzieci
12. Wpłaty całej kwoty za turnus/turnusy nalezy dokonaó przelewem na podane nizej konto

Pałacu Młodzieży w terminie do dnia 20.05.2022 r., w tytule wpisując: ,,Wakacje 2022
z PM" dla ... ... (u wpisaó imię i nazwisko dziecka) w terminie ... (tu wpisać datę
turnusu/fumusów)" . Nr konta Pałacu Młodzieży: 121020 4955 0000 7602 0ż67 8530.

13.Istnieje możliwośó zmiany terminu udziału dzięcka w półkoloniach - w miarę wolnych
miejsc, po uzgodnieniu z organizatorem.



14. W przypadku rezygnacji z udzińu w akcji ,,Wakacje 2022 z Pałacem Wodzieży", Pńac
Młodzieży nię zwraca wpłaconej kwoty. Za nieobecnośó uczestnika lub rezygnację
w trakcie trwania tumusu zwrotkosztów także nie przysługuje

15. Opłata ulegnie zwrotowi w przypadku niemozności realizacji półkolonii z przyczyn
wynikających z obowiąrujących przepisów prawa, w wysokości proporcjonalnej do
nięzręalizowanego okresu trwania półkolonii.

16. Pierwszeństwo w korzystaniu z zĄęć półkolonijnych mają stali wychowankowie Pałacu
Młodzieży w Tarnowie.

17. Jedno dziecko może byó uczestnikiem maksymalnie dwóch turnusów tygodniowych.
18" Jeden rodzicldorosły opiekun może zŁożyćknty dzieci tylko z własnej rcdziny.
19" Uczestnicy dzieleni są na grupy zewzględu na wiek (rok urodzenia).
20. Organłzacja półkolonii odbywa się w reżimie sanitarnym, określonym przęz przepisy

prawa obowiązujące w terminie półkolonii.
2l.Kłżdy uczestnik półkolonii ma obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów

sanitarnych, związanych z obowiryującym stanem epidemii, pod rygorem usunięcia
z półkoloniibez możliwości zwrotu poniesionej opłaty.

22. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu. Zastrzega się wprowadzenie
zmian w harmonogramie z powodów niezaleźmych od organizatora. Program kazdego
turnusu obejmuje te same elementy.

-.23"W ramach półkolonii organizatot zapewnia opiekę i zajęcia o charakterze sportowo-
rekreacyjnym, aĘstycznym, edukacyjnym. Opiekunami i prowadzącymi zajęcia są
nauczyciele PM w Tarnowie.

24. Orgańzator zapewnia uczestnikom dwudaniowy obiad.
25. Wychowawcy podczas trwania półkolonii dokładają wszelkich starań, by stworzyó

dzieciom jak najlepsze warunki do w;poczynku, umozliwić im aktywne uczestnictwo
w zaplanowanych zajęciach i Zyciu grupy oruz zotgańzowaó czas wolny w sposób
przyj emny, poż7Ąeczny i b ezpieczny.

26.Uczęstnik półkolonii jest kolezeński, uczynny i kulturalny, zaradny na miarę swoich
możliwości. Dba o dobrą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany. Nie
stosuje przemocy. Dba o dobre imię swoje i półkolonii.

27.Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, zasad sanitarnych,
bhp i p.poż., nie oddalania się od grupy bez wiedzy opiekuna, w przypadku złego
samopoczucia zgłoszenia tego opiekunowi.

28. Uczestnicy są zobowiryani do posiadania odpowiedniego ubioru zgodnie z pogodą oruz
planowanymi na dany dzień zajęciani.

29.Uczestntcy półkolonii zobowiązują się do respektowania wszystkich poleceń
wychowawców i nauczycieli. W przypadku gdy dziecko nie będzie wykazywalo chęci
uczestnictwa w zajęciach i nie będzie prawidłowo reagowało na polecenia wychowawców
oraz w przypadku gdy dziecko będzie wymagało indywidualnej opieki, organizator
skontaktuje się, z rodzicem uczestnika półkolonii. W przypadku braku mozliwości
spełnienia powyższychzasadrodzic zobowiązanybędzie zabtaó dziecko z półkolonii.

30. Nieprzestrzeganie przez uczestników regulaminu półkolonii możę spowodować
następuj ące konsekwencj e :

o upomnieńe przezwychowawcę, kierownika,
o nagang udzieloną wobec całej grupy,
. usunięcie z półkolonii w porozumieniu z dyrektorem i rodzicami/opiekunami

prawnymi.



31. W §prawach spornych rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje odwołanie do

kięrownika półkolonii, a następnie do Dyrektora Pałacu Młodzieży w Tarnowie.
32. Oryanizator nie odpowiada za tzęczy zgubione przęz uczestników i odradza przynoszenie

na zajęcia wartościowych przedmiotów, zvńaszcza vtządzeń elektronicznych.
33. Rodzice są zobońązani do punktualnego przyprowadzaria dzieci na zajęcia

i odbierania ich po zajęciach (o ile nie podpisali zgody na samodzielny powrót dziecka do
domu). W przypadku gdy dziecko odbierane będzie ptzęz inną osobę, rodzic powinien
ptzedłożyó stosowne upoważnienie.

34. Oryanizator nie ponosi odpowiedzialności poza zajęciarri za uczęstników którym
rodziclopiekun prawny zezwala na samodzielną drogę dolz Pałacu Młodzieży na
półkolonie

35. Istnieje mozliwość odebrania dzięcka wcześniej lub przyprowadzenia później. Fakt ten
należy ustalić kużdorazowo z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii.

36. Uczestnik przebywający na półkolonii kńdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia z sali (np.

do toalety) u wychowawcy.
37. Za zdewastowanie lub przywłaszczenie mienia odpowiedzialnośó materialną ponoszą

rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika.
38. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione:

o wyżywienie w postaci obiadu,
korzystanie z proglamu zajęó rekeacyjno-sportowych, edukacyjny ch oruz
kulturalnych przyj ęty w placówce,

. opiekę medycznązgodnie z ogólnie obowiązującymiprzepisami prawa.
39. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie aktualne

przepisy prawa.
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