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REGULAMIN PÓŁKOLONII 
wraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny uwzględniającymi stan 

zagrożenia epidemicznego 
 

1. Organizatorem Półkolonii Kreatywniaków  jest Fundacja Destination 
Imagination Polska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 2-24, 53-302 Wrocław, 
KRS 0000743095, NIP: 899-28-48-682, REGON: 380961771. 

2. Celem Fundacji jest zorganizowanie Uczestnikom półkolonii wypoczynku oraz 
kreatywnych zajęć edukacyjnych w odpowiednich, bezpiecznych 
i atrakcyjnych warunkach.  

3. Półkolonie Kreatywniaków to miejsce, w którym Uczestnicy mogą nawiązać 
nowe znajomości, uczestniczyć w warsztatach artystycznych, naukowych, 
konstrukcyjnych i korzystać z zajęć edukacyjnych.  

4. Uczestnicy półkolonii, ich Rodzice/Opiekunowie prawni, kierownictwo jak 
i wychowawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad umożliwiających 
bezpieczny wypoczynek i dobrą zabawę. 

5. Organizator zapewnia:  
• zgłoszenie wypoczynku do kuratorium oświaty właściwego ze względu 

na miejsce swojej siedziby, 
• doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę w zakresie opieki nad dziećmi 

i młodzieżą, 
• instruktorów zajęć warsztatowych posiadających kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć zgodnie z charakterem półkolonii, 
• ubezpieczenie wszystkich Uczestników, 
• bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku. 

6. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do: 
• przestrzegania Regulaminu Półkolonii Kreatywniaków wraz  

z zasadami bezpieczeństwa i higieny uwzględniającymi stan 
zagrożenia epidemicznego, 

• stosowania się do przepisów bezpieczeństwa, regulaminów, 
harmonogramu dnia i zasad obowiązujących w obiekcie i miejscach 
realizacji programu (m.in. przepisów przeciwpożarowych, poruszania 
się po drogach publicznych itp.), z którymi zostaje zapoznany 
w pierwszym dniu trwania półkolonii lub bezpośrednio przed 
rozpoczęciem zajęć, 

• stosowania się do poleceń kierownika półkolonii, wychowawców 
i instruktorów zajęć, 

• informowania kierownika/wychowawcy o złym samopoczuciu lub 
chorobie, 

• dbania o higienę, czystość i porządek oraz o powierzone sprzęty 
i używania ich zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami 
obowiązującymi na półkolonii oraz odnoszenia się z szacunkiem do 
wszystkich uczestników półkolonii i kadry, 

• zgłaszania kierownikowi/wychowawcy wszelkich nieprawidłowości 
mogących stanowić zagrożenie dla innych, 

• pilnowania swoich rzeczy wartościowych. 
 
 
 



 

Strona 2 z 3 
 

 
 

7. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa 
dziecka w drodze do i z miejsca odbywania się półkolonii, każdego dnia 
wypoczynku. 

8. Rodzic/Opiekun prawny ponosi wszelką odpowiedzialność, również 
finansową, za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na 
półkolonii.  

9. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu obowiązującego na 
półkolonii Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do osobistego odebrania 
dziecka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem 
półkolonii. Dyscyplinarne usunięcie z półkolonii jest jednoznaczne z brakiem 
zwrotu kosztów pobytu. 

10. Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązany jest do przygotowania odpowiedniego 
ekwipunku dla uczestnika wypoczynku w zależności od pory 
roku/uwarunkowań terenowych/ indywidualnych potrzeb dziecka. 

11. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i/lub 
spożywania alkoholu, tytoniu (w tym e-papierosów), środków odurzających. 

12. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz oddalania się od 
grupy oraz wychodzenia poza teren półkolonii. 

13. Rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne 
i fotograficzne) oraz pieniądze zalecamy przekazać do depozytu opiekunom. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie w/w 
rzeczy nie oddanych do depozytu. 

14. Organizator, jak i kadra wychowawcza, nie ponoszą odpowiedzialności za 
niezdeponowane pieniądze, sprzęt i rzeczy wartościowe, które uczestnik 
zabiera ze sobą na wypoczynek. 

15. Korzystanie z telefonów komórkowych możliwe jest w szczególnych 
przypadkach za zgodą wychowawcy/kierownika wypoczynku. 

16. W pilnych sprawach Rodzice/Opiekunowie prawni mogą zawsze kontaktować 
się z Wicedyrektorem programu Destination Imagination, Anną Markowicz tel. 
kom: 502 416 690. 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
UWZGLĘDNIAJĄCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

(Opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej  

w związku ze stanem epidemiologicznym COVID-19 obowiązującym na terenie Polski.) 
 

1. W Półkolonii Kreatywniaków udział brać mogą jedynie zdrowe dzieci, które 
zgodnie z pisemnym oświadczeniem Rodzica/Opiekuna prawnego, nie mają 
infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i nie miały 
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie czy pozostającą w kwarantannie  
w okresie 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii. 

2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy 
przebieg zakażenia, Rodzic/Opiekun prawny, ma obowiązek poinformować 
Organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku oraz  
w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku. W przypadku występowania 
chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

3. Rodzic/Opiekun odprowadzający uczestnika na półkolonie musi być zdrowy, 
bez żadnych objawów choroby zakaźnej i w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 
półkolonii nie powinien kontaktować się z osobą podejrzaną  
o zakażenie czy pozostającą w kwarantannie. 

4. Rodzic/Opiekun odprowadzający uczestnika półkolonii nie może wejść na 
teren, w którym odbywa się półkolonia. Uczestnik odbierany jest przy wejściu 
przez wychowawcę. 

5. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy w dniu 
rozpoczęcia półkolonii Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego w związku 
z COVID-19. 

6. Każdy uczestnik na czas trwania półkolonii musi być wyposażony  
w indywidualną osłonę nosa i ust oraz podręczny płyn do odkażania. 

7. Wszyscy uczestnicy jak i kadra półkolonii zobowiązani są przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa dostosowanych do panującej sytuacji epidemicznej. 

8. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka  
z półkolonii w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy 
choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem Półkolonii wraz  
z zasadami bezpieczeństwa i higieny uwzględniającymi stan epidemiczny 
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
 
…………………………………     ………………….…………….……..……………………………….. 
 data i miejsce                                                                podpis Uczestnika półkolonii 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem Półkolonii wraz  
z zasadami bezpieczeństwa i higieny uwzględniającymi stan epidemiczny, akceptuję 
jego zapisy i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że znam i akceptuję 
program i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach. Oświadczam, że 
moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych  w tym zakresie. 
 
………………………………….    …………………………………………….…………………….……………………..….. 
  data i miejsce          podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 


