Oświadczenie Rodzica
Półkolonie letnie organizowane w Szkole Podstawowej nr 12
im. Mariana Batki w Łodzi

I tydzień: 08.07. - 12. 07.2019. *
II tydzień: 15.07. – 19.07.2019r. *
*właściwy termin podkreślić
Imię i nazwisko dziecka ...........................................................................................................
Adres zamieszkania .......................................................................................................
Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych ........................................................
Nazwa i adres szkoły ………………………………………………………..klasa……………………..
Numer polisy ubezpieczeniowej
Oświadczam, że moje dziecko będzie wracało do domu samo o godzinie ...........................................

podpis rodzica/opiekuna
prawnego

Oświadczam, że moje dziecko będzie odbierane przez: ……………………………………………………………………

podpis rodzica/opiekuna
prawnego

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach i zajęciach
organizowanych poza terenem szkoły.

miejscowość i data

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 101 z 2002r.
poz. 926) , wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby szkoły

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. M. BATKI w ŁODZI
Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze
warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas
wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Półkolonie organizowane są w terminach:
 I - 08.07.2019 r. – 12.07.2019 r.
 II - 15.07.2019r. – 19.07.2019 r.
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach 7.00 - 17.00.
3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 7-12 lat.
4. Uczestnicy przychodzą do szkoły w godz. 7.00-8.30.
5. Uczestnik powinien posiadać strój sportowy oraz buty na zmianę na jasnej podeszwie;
6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.
7. Szkoła zapewnia obiad wydawany w godzinach 14.00-15.00 w zależności od harmonogramu
danego dnia.
8. Codziennie przewidziane są wyjścia wg harmonogramu, ze względu na pogodę, harmonogram może
ulec zmianie.
9. Grupą opiekuje się wychowawca, grupa liczy 15 uczestników.
10. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka - uczestnika półkolonii rodzice są zobowiązani
podpisać oświadczenie.
11. Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy wypisać kartę dostępną na stronie Szkoły
Podstawowej nr 12 lub w sekretariacie Szkoły.
12. Uczestnik półkolonii ma prawo do:
- spokojnego wypoczynku;
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach proponowanych w ofercie;
- korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
13. Uczestnik półkolonii ma obowiązek:
- bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;
- przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
- brać udział w realizacji programu półkolonii, w przypadku niedyspozycji zgłaszać ten fakt
wychowawcy;
- zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;
- kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej;
- nie oddalać się od grupy bez wiedzy opiekunów;
- przestrzegać regulaminów korzystania z półkolonii;
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa p.poż;
- szanować mienie szkoły i innych uczestników (za szkody wyrządzone przez dziecko,
materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie);
- przestrzegać zasad poruszania się po drogach;
- posiadać strój kąpielowy i strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe.
- nie stosować przemocy wobec innych uczestników półkolonii.
15. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń
wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu szczególnie w zakresie zachowania
zagrażającego bezpieczeństwu będzie karane naganą udzieloną w obecności rodziców
lub opiekunów prawnych, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału
w półkoloniach. Płatność za udział w półkoloniach Rodzic będzie dokonywał na wydzielony
rachunek do 10 czerwca.
Rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach można dokonać nie później niż na tydzień przed
rozpoczęciem turnusu.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/em się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.
podpis rodziców/opiekunów prawnych

