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REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII/PÓŁZIMOWISKA
MDK W RADOMIU
Organizator
1. Organizatorem wypoczynku jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej
w Radomiu
2. Organizator wypoczynku zobowiązuje się do zapewnienia:
• Opiekunów z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym;
• Realizacji zajęć zgodnych z programem;
• Natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika zajęć o
zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i filmów zawierających
wizerunek uczestników wypoczynku w materiałach reklamowych, na stronie
internetowej, profilu facebook organizatora.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników podczas
wypoczynku oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez
innych uczestników.
5. Organizator na wypoczynek przyjmie dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami miasto
Radom.
6. Organizator, a w jego imieniu wychowawca zapewnia opiekę do momentu odbioru
dziecka z półkolonii przez rodzica lub osobę upoważnioną przez rodziców na piśmie
( osobny formularz załącznik 1 Regulaminu ).

Uczestnik
1. Każdy uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
2. Każdy uczestnik jest przypisany do swojej grupy.
3. Uczestnik wypoczynku ma obowiązek:
• Uczestniczenia w zajęciach programowych,
• Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ( min. dotyczących kąpieli, ruchu drogowego),
a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie życia i zdrowia,
informowania o tym opiekuna.
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• Natychmiastowego informowania opiekunów o złym samopoczuciu, chorobie lub
wypadku.
• Przestrzegania i wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia.
• Dbać o czystość i porządek oraz mienie w miejscu odbywania się wszystkich zajęć
oraz w autokarze.
4. Uczestnik wypoczynku ma prawo:
• Zwracać się ze wszystkimi problemami do opiekuna,
• Do radosnego wypoczynku i miłego spędzania czasu
5. Uczestnikowi wypoczynku nie wolno oddalać się bez wiedzy opiekuna.
6. Samowolne oddalenie się dziecka od grupy, niewykonywanie poleceń wychowawców,
jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem,
a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.
7. Uczestnik ma prawo do korzystania z basenu tylko w obecności ratownika i opiekuna
zgodnie z obowiązującym regulaminem basenu.
Rodzice
1. Warunkiem uczestnictwa w wypoczynku jest złożenie ”Karty kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku”, akceptacja „Regulaminu Uczestnika
Półkolonii/Półzimowiska w MDK w Radomiu” oraz pokrycie w całości kosztów
półkolonii/półzimowiska, zgodnie z ogłoszonymi terminami.
2. W przypadku karnego wykluczenia uczestnika z wypoczynku opłata nie będzie
zwracana.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii/półzimowiska z innych przyczyn
opłata nie będzie zwracana.
4. Za wyrządzone szkody, zniszczenia, zdewastowane mienie placówki, w autokarze
i w miejscach prowadzenia zajęć poza placówką, odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice.
5. Rodzice mają obowiązek odbioru dziecka punktualnie o godzinie 16.00, do której to
godziny przewidziany jest program półkolonii, ponadto mają obowiązek zgłoszenia
odbioru dziecka z zajęć u wychowawcy.
6. Procedura odbioru dzieci z zajęć na półkolonii/półzimowiska:
- Odbiór dzieci przez rodziców lub osoby upoważnione przez rodziców następuje do
godziny 16.00 każdego dnia półkolonii/półzimowiska.
- Dzieci odbierane są przez rodziców lub osoby upoważnione z budynku MDK.

3
- Dziecko może odebrać osoba, która została upoważniona przez rodzica w osobnym
formularzu (zał. nr 1 do regulaminu). Wychowawca ma prawo poprosić o okazanie
dowodu osobistego osobę zgłaszającą się po dziecko.
- Rodzic może odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć na półkolonii/półzimowiska
wyłącznie po wypełnieniu „Oświadczenia o odbiorze dziecka z
półkolonii/półzimowiska” (zał. Nr 2 do regulaminu).
- W przypadku nieodebrania dziecka z zajęć na półkolonii nauczyciel podejmuje próbę
nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
- Nauczyciel uzgadnia z rodzicami czas odbioru dziecka, czeka na rodzica lub inną
wskazaną przez niego osobę.
- Jeżeli kontakt telefoniczny z rodzicami jest niemożliwy, nauczyciel zawiadamia
dyrektora lub wicedyrektora MDK oraz powiadamia policję. Do czasu ustalenia
miejsca pobytu opiekunów, dziecko pozostaje pod opieką funkcjonariusza policji.
- W przypadku notorycznego, znacznego spóźniania się rodzica po odbiór dziecka,
zostanie sporządzony protokół i zawiadomiony sąd rodzinny.
7. Jeżeli po odbiór dziecka pojawi się rodzic lub osoba upoważniona pod wpływem
alkoholu nauczyciel ma prawo odmówić oddania dziecka pod opiekę osoby
nietrzeźwej i wzywa policję.
W przypadkach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz
wewnętrzne regulaminy i przepisy Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu
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Zał nr 1.
Formularz odbioru dziecka z półkolonii/półzimowiska
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………….,
w związku z udziałem mojego dziecka …………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

w półkolonii/półzimowiska
upoważniam
następujące osoby do odbioru po zakończeniu każdego dnia półkolonii/półzimowiska:
1. Imię i nazwisko osoby upoważnionej: ………………………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego: ………………………………………………………...
2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej: ………………………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego: ………………………………………………………...
3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej: ………………………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego: ………………………………………………………...
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że członkowie kadry nauczycielskiej mogą
zażądać okazania dokumentu tożsamości wskazanego w niniejszym formularzu, aby
potwierdzić tożsamość osoby odbierającej uczestnika półkolonii/półzimowiska.
Radom, dn. ………………………..

…………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zał. nr 2
Oświadczenie o odbiorze dziecka z półkolonii/półzimowiska
Oświadczam, że dnia ………………………. o godz. …………………….
Odbieram ……………………………………………… z półkolonii/półzimowiska
(imię i nazwisko)

Radom, dn. …………………………

………………………………………….
(podpis rodzica lub osoby upoważnionej)

