
REGULAMIN AKCJI  „ZIMA W SZKOLE 2022” 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z OI NR 162 W KRAKOWIE 

 

1. Półkolonia w ramach akcji „Zima w szkole” funkcjonuje od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8.00 – 16.00 w terminie 17.01-28.01.2022r. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania dziecka do godz. 9.00 

i odbioru dziecka w godzinach między 15.00 – 16.00. Nieprzestrzeganie tego punktu 

regulaminu może skutkować odmową przyjęcia dziecka na półkolonię. Samodzielny powrót 

dziecka do domu rodzice deklarują podczas zapisu. Jeśli dziecko nie zgłosi się do 

wyznaczonej godziny, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z zajęć w danym dniu. Prosi się 

wówczas o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne nieobecności, szczególnie w dniu 

planowanej wycieczki. 

3. Rodzic/Opiekun zapoznaje się z regulaminem oraz planem dziennego pobytu i akceptuje 

związane z tym koszty czyli 150 zł/turnus. 

4. Uczestnik w dniach wyjść poza placówkę zobowiązany jest do posiadania przy sobie 

legitymacji szkolnej. 

5. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są, aby dziecko wyposażyć w zamienne 

obuwie, dodatkowe ubranie sportowe oraz maseczkę. 

6. Dzieci przyjmujące leki przeciw chorobie lokomocyjnej muszą być w nie zaopatrzone. 

Wymaga się od rodzica/opiekuna prawnego dodatkowych informacji na ten temat (np. czas 

przyjęcia leku i jego dawkowanie).  

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie 

Szkoły Podstawowej nr z OI nr 162 w Krakowie, w tym procedur sanitarnych dotyczących 

covid -19. 

8. Przypadki nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie naruszanie zasad 

bezpieczeństwa, mogą skutkować decyzją kierownika wypoczynku o wykluczenia uczestnika 

z udziału w zajęciach oraz uczestnictwa w programie półkolonii.  

9. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie 

prawni dziecka. 

10. Realizatorzy programu nie biorą odpowiedzialności za zabawki, telefony i inne 

kosztowności itp. Zabrania się zabierania ze sobą niebezpiecznych przedmiotów mogących 

stwarzać zagrożenie. Takie przedmioty będą odbierane i oddawane rodzicom/opiekunom 

prawnym. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu, o czym 

niezwłocznie poinformują wszystkich rodziców/opiekunów prawnych. 

 

……………………………………………..  

podpis rodzica/ prawnego opiekuna  

 

                                                            

            

Wyrażam zgodę na korzystanie z komunikacji miejskiej przez mojego syna/moją córkę  

………………………………………….  ucznia klasy ………………. 

                                                                             

………………………………………….. 

                                                                                       podpis rodzica/ prawnego opiekuna  

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po 

zakończonych zajęciach organizowanych podczas trwania akcji „Zima w szkole Biorę pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka”.                   

……….………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka 

            

…………………………………………….. 

                                                                                          podpis rodzica/ prawnego opiekuna  


