REGULAMIN PÓŁKOLONII W BIBLIOTECE
Mediateka i Pawilon Kultury

1. Terminy Półkolonii:
•

15-19.07.2019 r. (Mediateka, ul. 3 Maja 57, biblioteka, II piętro)

•

22-26.07.2019 r. (Pawilon Kultury, ul. Westfala 3)

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Instruktorów w godzinach 10.00-14.00. Instruktorzy w tym,
czasie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
3. Uczestnicy Półkolonii mają obowiązek posiadania kart czytelnika Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk
Mazowiecki.
4. Rodzice / opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
5. Rodzice / opiekunowie prawni mają obowiązek każdorazowego zgłoszenia odbioru dziecka
u instruktora i podpisania listy odbioru.
6. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka.
7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani
podpisać Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka z półkolonii (załącznik nr 1) i ponoszą pełną
odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka.
8. W przypadku nieobecności dziecka pierwszego dnia półkolonii, konieczna jest wcześniejsza informacja
telefoniczna. Brak takiej informacji będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii i
zaproponowanie miejsca osobie z listy rezerwowej.
9. Uczestnicy mają obowiązek:
•

Bezwzględnie słuchać i wykonywać polecenia Instruktorów

•

Przestrzegać ramowego planu dnia

•

Brać udział w realizacji programu

•

Zachować kulturę osobistą

•

Szanować mienie i pomoce dydaktyczne

•

Przestrzegać zasad poruszania się po drogach publicznych

•

Zgłaszać Instruktorowi wyjście do domu po zakończonych zajęciach
(w przypadku dzieci wracających samodzielnie)

•

Mieć codziennie ze sobą obuwie na zmianę, drugie śniadanie, wodę niegazowaną

•

Podczas trwania zajęć nie używać telefonów komórkowych

•

Nie przynosić wartościowych przedmiotów na zajęcia

10. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice / opiekunowie prawni.
11. Samodzielne oddalanie się bez zgody Instruktorów, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń
Instruktorów, nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu, lub stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników
będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z zajęć o czym rodzic /
opiekun prawny zostanie poinformowany telefonicznie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASPISÓW:
1. Zapisy będą prowadzone 13 czerwca, od godziny 10.00, równocześnie w Mediatece oraz Pawilonie Kultury i
będą prowadzone do momentu braku miejsc.
2. Ilość miejsc w grupach jest niezmienna i wynosi 20 osób.
3. W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7-9 lat.
4. Dziecko może zapisać wyłącznie rodzic, lub opiekun prawny, osobiście (nie prowadzimy zapisów
telefonicznych,
e-mailowych, itp.) .
5. Babcia, dziadek, lub inna bliska osoba nie jest opiekunem prawnym w świetle polskiego prawa, jeżeli
sądownie nie nabył takich praw.
6. Warunkiem uczestnictwa dziecka w półkoloniach jest wypełnienie przez rodzica / opiekuna prawnego
oświadczenia
o stanie zdrowia dziecka oraz o sposobie powrotu do domu (dostępnego na miejscu w bibliotece).
7. Dla uczestników zajęć, którzy nie mieli możliwości zapisania dzieci się na listę właściwą (20 miejsc)
zostanie stworzona lista rezerwowa (5 miejsc).

