REGULAMINU UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH
„Let’s go outside – wakacyjne spotkania z przyrodą po angielsku” 2021
CZĘŚĆ A REGULAMINU ODNOSZĄCA SIĘ STRICTE DO PÓŁKOLONII „ Let’s

go

outside – wakacyjne spotkania z przyrodą po angielsku”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem półkolonii jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie oraz
Stowarzyszenie Edukatorów Kulturalnych O WILKU MOWA . Adres do kontaktu został ustalony na 42-575

Strzyżowice, ul. Zwycięstwa 2, tel. 32 267 22 59, e-mail: sekretariat@gok.psary.pl
2. Celem półkolonii jest zwiększenie kompetencji kulturowych, językowych i przyrodniczych oraz
zapewnienie wypoczynku w formie kulturalno-rekreacyjnej dzieci. Zajęcia prowadzone będą przez
wykwalifikowaną kadrę.
3. Półkolonie będą odbywać się w terminie: 05.07.2021-09.07.2021
4. Zajęcia będą się odbywały od godz. 9.00 do godz. 13.00, na terenie Ośrodka Kultury w Górze
Siewierskiej i podległych mu terenach zielonych.
5. Półkolonie organizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego dalej rozporządzeniem (Dz. U.
2016, poz. 452).
6. Kierownik oraz wychowawca muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu.
§2
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
1. W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 9-12 lat.
2. Ilość dzieci jest ograniczona i wynosi 20 osób.
3. Udział w półkoloniach jest bezpłatny.
4. Zapisy dzieci trwają od 11 czerwca do 27 czerwca lub do 1 lipca jeśli wcześniej nie zbierze się
grupa 2021 r. Wypełnioną „kartę uczestnictwa” można dostarczyć osobiście w godzinach pracy
biura GOK, tj. 8.00-15.00 (w piątek 9.00-14.00) lub poprzez wysłanie na adres
promocja@gok.psary.pl wypełnionej i podpisanej „karty uczestnictwa” jako skan lub fotografia.
Na „karcie uczestnictwa” powinien znajdować się podpis rodzica/opiekuna prawnego.
5. W pierwszym dniu trwania półkolonii rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się i
podpisać: oświadczenia RODO, informację o stanie zdrowia, oraz oświadczenie o
odbiorze/powrocie dziecka lub o zgodzie na samodzielny przyjazd/powrót dziecka.
6 .Decyzję o przyjęciu dziecka na listę uczestników półkolonii podejmuje Organizator, po
zapoznaniu się z „kartami uczestnictwa” zgłoszonych uczestniczek/-ków oraz według kolejności
dotarcia do organizatorów zgłoszeń.
§3
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1.Zorganizowanie półkolonii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
2.W szczególności zapewnienie:
a. wykwalifikowanej kadry do pracy z dziećmi,
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b. wody podczas zajęć,
c. materiałów do zajęć.
§4
OBOWIĄZKI RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania
dzieci zgodnie z planem zajęć,
2. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca
zamieszkania do miejsca wypoczynku i z powrotem;
3.Rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenie, w którym określają czy po zajęciach dziecko
wraca samodzielnie, czy jest odbierane przez upoważnioną do tego osobę.
4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia swoim dzieciom prowiantu.
5. Koszty ewentualnych szkód materialnych, wyrządzonych przez dziecko w trakcie półkolonii,
ponoszą rodzice/opiekunowie.
6. Rodzice/opiekunowie dokonują zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii oraz zobowiązują
się do wypełnienia „karty uczestnictwa” co jest jednoznaczne z akceptacją powyższego
Regulaminu półkolonii.
7. Rodzice opiekunowie prawni zobowiązują się także do podpisania oświadczeń stanowiących
załącznik nr 2 do regulaminu.
8. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka przez organizatorów: w ich mediach
społecznościowych, w informacjach prasowych przez nich przygotowywanych oraz na ich stronach
internetowych i w raportach.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW / UCZESTNICZEK
Każdy uczestnik / uczestniczka półkolonii ma prawo do:
1. Pełnego wykorzystania programu półkolonii.
2.Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry półkolonii.
3.Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
Każdy uczestnik / uczestniczka półkolonii ma obowiązek:
1. Przestrzegania harmonogramu dnia i brania czynnego udziału w zajęciach.
2. Wykonywania poleceń instruktorów, wychowawców, a także kierownika półkolonii.
3. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa.
4. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników i uczestniczek, kadry oraz
personelu zatrudnionego w placówkach, gdzie będą prowadzone zajęcia.
5. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika / uczestniczkę
szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.
6. Dbania o higienę osobistą oraz pomieszczeń udostępnianych dla uczestników / uczestniczek
półkolonii.
Uczestnikom / uczestniczkom półkolonii zabrania się:
1. Samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
2. Niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
3. Wykonywania wszelkich czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami
przeciwpożarowymi.
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CZĘŚĆ B REGULAMINU ODNOSZĄCA SIĘ WYTYCZNYCH SANITARNYCH I
ORGANIZACYJNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA
DZIECI W TRAKCIE EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Informacja o zasadach korzystania z obiektów i regulamin uczestnictwa w zajęciach jest
dostępny przy drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka Kultury w Górze Siewierskiej, przy
salach zajęciowych oraz na stronie internetowej GOK.
2. Każda osoba, która chce skorzystać z półkolonii, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym
regulaminem.
3. Każda osoba, chcąca wejść do budynku Ośrodka Kultury w Górze Siewierskiej musi być
wyposażona w maseczkę. Podczas uczestnictwa w zajęciach korzystanie z maseczek nie jest
obowiązkowe, pod warunkiem zachowania 2 m odległości od innych osób.
4. Każda osoba, wchodząca do budynku Ośrodka Kultury w Górze Siewierskiej, jest zobowiązana
do dezynfekcji rąk przy pomocy płynów znajdujących się na specjalnych stanowiskach przy
drzwiach.
5. Wszystkie osoby, przebywające na terenie budynku Ośrodka Kultury w Górze Siewierskiej i/lub
biorące udział w półkoloniach, są zobowiązane do bezzwłocznego stosowania się do poleceń
i zaleceń Organizatora.
6 . Osoby, u których w ostatnich 14 dniach stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała, kaszel,
duszności, inne objawy złego samopoczucia i/lub choroby nie mogą brać udziału w półkoloniach.
7. Osoby, które w ostatnich 14 dniach miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, przebywającą na
kwarantannie nie mogą przebywać w budynku GOK oraz remizo-świetlic i nie mogą brać udziału w
półkoloniach.
8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem któregokolwiek z uczestników półkolonii,
rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych
osobowych i danych dzieci, administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary,
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i/lub jego lokalnym oddziałom.
9. W przypadku zaostrzenia się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, zmiany wytycznych
wydanych przez Głównego bądź Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź inne organy
administracji rządowej (zwłaszcza: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej)
10. Organizator ma prawo do natychmiastowego całkowitego odwołania lub przełożenia półkolonii
na inny termin, o czym poinformuje rodziców/opiekunów uczestników i uczestniczki
telefonicznie, e-mailem lub za pomocą swojej strony internetowej www.gokpsary.pl
§2
ZASADY UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH
1. Na zajęcia należy przybyć co wyznaczonej godzinie, aby nie tworzyć skupisk.
2. Rodzice/opiekunowie, odprowadzający dziecko na zajęcia, zobowiązani są do czekania z
dzieckiem przed budynkiem OK w odległości co najmniej 2 metrów od innych oczekujących.
Dzieci zostaną wprowadzone do OK przez wyznaczoną przez Organizatora osobę.
3. W trakcie zajęć, w budynku OK, nie mogą przebywać osoby oczekujące na odbiór dzieci czy
inne, nie odbywające wcześniej umówionych spotkań.
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4. Wszystkie zajęcia w ramach półkolonii odbywają się w sali widowiskowej GOKlub na
przyległych do OK terenach zielonych. W zajęciach może brać udział maksymalnie
jednorazowo 15 uczestników/uczestniczek oraz kadra półkolonijna.
5. Podczas zajęć każde dziecko ma własne stanowisko pracy lub wyznaczone miejsce (np. stolik,
krzesło, przestrzeń na podłodze itp.), oddalone co najmniej 2 m od innych uczestników i
uczestniczek. Zasada ta nie dotyczy osób zamieszkujących we wspólnych gospodarstwach
domowych, które mogą pracować przy tym samym stanowisku.
6. Każde dziecko może wnieść na zajęcia butelkę wody lub innego napoju podpisaną imieniem i
nazwiskiem, którą przechowuje przy swoim stanowisku zajęć.
7. Każde dziecko ma obowiązek przyniesienia ze sobą drugiego śniadania oraz spożycia go
w miejscu i o czasie wyznaczonym przez kadrę półkolonijną.
8. Dzieci biorące udział w półkoloniach mogą poruszać się po budynku poza wyznaczoną strefą
zajęć tylko pod opieką kadry półkolonijnej.
9. Po zakończonych zajęciach, o wyznaczonej przez Organizatora godzinie, dzieci pod opieką kadry
półkolonijnej są kolejno odprowadzane do wyjścia i przekazywane pod opiekę
rodzicom/opiekunom lub –w przypadku samodzielnego powrotu do domu –wypuszczane do
domu. Nie ma możliwości samodzielnego wejścia lub wyjścia z zajęć przez dzieci poza
wyznaczonymi godzinami.
10. W przypadku odbioru dzieci przez osoby trzecie lub samodzielnego powrotu dziecka do
domu wymagane jest dodatkowe oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, stanowiące kolejno
załączniki nr 2 do regulaminu.
§3
ZASADY SANITARNO-HIGIENICZNE
1. Wszyscy pracownicy oraz instruktorzy zostali przeszkoleni/poinformowani o obowiązujących
normach i procedurach bezpieczeństwa, a w budynku OK zostały wywieszone rzy drzwiach i
przy toaletach obowiązujące instrukcje sanitarne dla osób korzystających z o iektu.
2. Bezpośrednio przed i po zajęciach wszyscy uczestnicy oraz kadra półkolonijna mają obowiązek
umycia rąk wodą z mydłem i odkażenia rąk płynem do dezynfekcji, zgodnie z instrukcją
znajdującą się w toaletach.
3. Toalety dla osób biorących udział w półkoloniach w budynku GOK znajdują się na parterze. W
każdej toalecie może przebywać jednorazowo jedna osoba.
4. Po zakończonych zajęciach każdorazowo sala, w której odbywały się zajęcia, jest wietrzona, a
powierzchnie dotykowe, podłogi i przedmioty wykorzystywane w czasie zajęć są myte i
odkażane.
5. W przypadku stwierdzenia oznak chorobowych u któregokolwiek z uczestników/uczestniczek
półkolonii Organizator bezzwłocznie prowadzi taką osobę do pomieszczenia izolacyjnego,
informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a w przypadku izolacji osób
niepełnoletnich –również rodziców/opiekunów.
6. Funkcję pomieszczeń izolacyjnych, zaopatrzonych w środki do dezynfekcji, rękawiczki oraz
maski jednorazowe, przeznaczone dla osób mających objawy chorobowe, są przypisane w budynku
GOK do sali nr 45 lub do lady na wejściu do budynku.
7. Osoba, u której podejrzewa się chorobę, jest zobowiązana do udania się do wyznaczonego na
izolatorium pomieszczenia i oczekiwania tam do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna. W tym czasie
opiekę nad dzieckiem będzie pełniła osoba wyznaczona przez Organizatora.
8. W przypadku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i/lub zachorowania na COVID-19
pomimo wszelkich wdrożonych środków ostrożności ze strony Organizatora, osoby korzystające z
oferty GOK nie będą rościły żadnych praw z tego tytułu wobec organizatora.
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