
REGULAMIN  PÓŁKOLONII W GMINNYM CENTRUM 

KULTURY I BIBLIOTEK W IWANOWICACH 
 

 

1. Głównym celem półkolonii jest wspólne spędzenie czasu ferii zimowych, pod opieką 

wykwalifikowanej kadry – na sportowo, naukowo, radośnie i pożytecznie dla dzieci 

w wieku 6-12 lat w okresie 12.02-16.02.2018r. w salach Gminnego Centrum Kultury 

i Bibliotek w Iwanowicach w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zimowisku jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty 

kwalifikacyjnej uczestnika  oraz wniesienie opłaty w wysokości 399,00 zł przelewem do 

Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Wpłaty należy dokonywać nie 

później niż do dnia 7 lutego 2018 r. na konto bankowe Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 

w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice  Bank Spółdzielczy 

Słomniki o. Iwanowice 46 8614 0001 0020 0000 1720 0094. W tytule wpłaty należy wpisać 

imię i nazwisko dziecka, adres oraz dopisek „półkolonia”. 

3. Zajęcia rozpoczynają się od godz.9.oo i trwają do godz. 16.oo. W ramach półkolonii jest 

możliwość dyżuru od 7:00 - 17:00  za dodatkową opłatą 125,00 zł/ turnus od dziecka. 

4. W ramach półkolonii dzieci mają zagwarantuje wyżywienie, ubezpieczenie przejazdy 

i całodzienną opiekę. 

5. Dla  uczestników półkolonii organizowane są zajęcia zgodnie z przedstawionym planem. 

6. Uczestnicy zimowiska zostają zapoznani z ww. regulaminem i zasadami bezpieczeństwa itp. 

7. Wszyscy zobowiązani są do kulturalnego zachowania, wzajemnej uprzejmości 

i życzliwości. 

8. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek oraz wyposażenie pomieszczeń, 

z których korzystają zarówno w szkole,  jak w innych miejscach, w których organizowane 

są zajęcia. Zobowiązani są korzystać ze sprzętu szkolnego, sportowego itp. Zgodnie 

z przeznaczeniem. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody 

umyślnie wyrządzone przez ich dziecko.  

9. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawcy 

i kierownika, ze względów bezpieczeństwa  pod żadnym pozorem nie wolno samowolnie 

oddalać się od grupy, opuszczać zajęć bez wiedzy i zgody wychowawcy. 

10. Uczestnicy półkolonii we wszystkich sprawach mają prawo zwrócić się do wychowawcy 

swojej grupy lub kierownika. 

11. W przypadku nie przestrzegania  regulaminu, na wniosek wychowawcy, kierownik 

zimowiska ma prawo skreślić uczestnika półkolonii z dalszych zajęć, powiadamiając 

o przyczynie zastosowanej kary rodziców/prawnych opiekunów. 


