REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH obowiązujący w Fortecy Dziecięcego Speca Edu Rewolucje –
Lato 2018
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa półkolonii dla dzieci prowadzonych
przez METALSECO Sp. Z o.o. Sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy 85-369, ul. Agatowa 3 posiadająca
NIP: 967 137 77 36, REGON: 364738525, KRS: 0000624286.
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. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6 – 12 lat.
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w dniach od poniedziałku do piątku
od godz. 7.30 do godz.17.30.
3. Uczestnicy przychodzą do miejsca prowadzenia zajęć na półkoloniach w godz. 7.30-9.00.
Obowiązuje zmiana obuwia.
4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do szkoły i z powrotem.
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni są
zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
6. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a. spokojnego wypoczynku;
b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i organizowanych imprezach;
c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii;
d. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
7. Uczestnicy mają obowiązek:
a. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;
b. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
c. brać udział w realizacji programu półkolonii;
d. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;
e. szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie
odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie);
f. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;
g. przestrzegać zasad poruszania się po drogach;

h. posiadać obuwie zmienne sportowe.
8. Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką wychowawców.
9. 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.
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.

Warunki uczestnictwa w półkoloniach
1. Wypełnienie karty uczestnika i przesłanie jej na adres e-mail biuro@edurewolucje.pl
2. Dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na
listę uczestników w wybranym turnusie/turnusach
3. Dokonanie wpłaty pozostałej części kwoty za turnus/turnusy najpóźniej na tydzień przed jego
rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
Dane do przelewu:
METALSECO Sp. Z o.o. Sp.k. ul. Agatowa 3, 85-369 Bydgoszcz
Nr rach. bankowego 02 1950 0001 2006 1655 9152 0002
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, wybrany termin półkolonii

10. W razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników na turnus, organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania turnusu z całkowitym zwrotem kosztów.

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W MIEŚCIE
1. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom prowadzącego.
2. Wszyscy idą zwartą grupą. Jako pierwszy idzie prowadzący grupę (jeden z opiekunów), następnie
najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi
uczestnicy oraz jeden z opiekunów.
3. W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.
5. W żadnym przypadku nie odłączamy się od grupy.
6. Poruszamy się wyłącznie po chodnikach.
7. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczone przejścia dla
pieszych z sygnalizacją świetlną lub przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej).
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
1. Nie przechodź przed i za pojazdem. Przez jezdnię przechodź dopiero po odjeździe autobusu.
2. Jeśli tramwaj ma wysepkę, należy do niej się dostać tylko przez przejście dla pieszych.
3. Jeśli przystanek tramwajowy nie znajduje się na wysepce, to podejdź do niego przez jezdnię w
wyznaczonym na jezdni miejscu.
4. Nie wsiadaj, gdy pasażerowie chcą wysiąść z pojazdu.
5. Nie potrącaj innych pasażerów. Przepuść osoby starsze i osoby z wózkiem.
6. Na przystanku stój jak najdalej od krawężnika.
7. Nie wskakuj do pojazdów, ani nie wyskakuj z niego.
8. Nie wsiadaj do przepełnionego pojazdu.
9. Zachowuj się kulturalnie w pojeździe (trzymaj się specjalnych uchwytów, ustępuj miejsca starszym,
nie zachowuj się głośno, nie wnoś lodów, zdejmij plecak, nie wyrzucaj śmieci przez okno).

