
Regulamin półkolonii: "Letnia ART-Akademia 2021"  

Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu 
 

1. Organizatorem półkolonii jest MOK „Amfiteatr” w Radomiu. Zajęcia odbywają                            

się w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 5, a także w miejscach przewidzianych w planie 

aktualnego turnusu. 

2. W półkolonii mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat chyba, że Kierownik półkolonii 

zdecyduje inaczej. Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest wypełnienie karty 

kwalifikacyjnej oraz uregulowanie całości opłaty na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.  

3. Turnus półkolonii zostanie uruchomiony w przypadku uzbierania minimum 20 uczestników. 

W przypadku, kiedy liczba ta nie zostanie przekroczona Organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania półkolonii. W tym przypadku rodzicom, którzy uiścili już opłatę zwracana jest ona 

w całości. 

4. Terminy turnusów półkolonii:  1 TURNUS 2-6 sierpnia 2021r. (5 dni),  2 TURNUS                

9-13 sierpnia 2021r. (5 dni). Organizator zapewnia w tym czasie opiekę nad dziećmi w 

godzinach 7.30-16.30. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dziecka do godz. 8.00                

i odbierania dziecka w godz. 16.00 do 16.30. Dziecko może być odebrane z półkolonii przez 

osoby upoważnione (upoważnienie na stosownym druku, dostępnym u kadry półkolonii).  

5. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego planu 

turnusu. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian planu. 

6. Uczestników obowiązuje zmiana obuwia. Każdy z uczestników zobowiązany jest do 

posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności  na powietrzu, adekwatnych 

do warunków atmosferycznych (słońce, deszcz, wiatr, itp.). 

7. MOK „Amfiteatr” nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii 

oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

Zachęcamy, aby nie przynosić na półkolonię cennych przedmiotów, np.: telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki itd. 

8. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich zorganizowanych zajęciach 

oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii. Dzieci mają zakaz 

opuszczania budynku, w którym odbywa się wypoczynek, bez zgody i wiedzy wychowawców. 

9. W razie nie subordynacji uczestnika półkolonii przejawiającej się w takich zachowaniach, jak 

np.  nie stosowanie się do poleceń, używanie wulgaryzmów  itp. może on zostać skreślony 

z listy uczestników półkolonii, po wcześniejszej rozmowie z Opiekunami, bez zwrotu 

kosztów. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 

Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.   

10. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmie dzieci zapisane na cały 

turnus od poniedziałku do piątku. Lista osób objętych ubezpieczeniem jest zgłaszana 

ubezpieczycielowi w poniedziałek do godz. 9.00. Uczestnicy półkolonii zapisani w innym 

terminie nie podlegają ubezpieczeniu NNW. 

11. W razie choroby dziecka istnieje możliwość przepisania na inny turnus. Prosimy o jak 

najwcześniejsze poinformowanie o nieobecności dziecka. Jedynym możliwym sposobem 

rekompensaty w przypadku kiedy nie ma takiej możliwości organizator zwraca 50%  

wniesionej opłaty. 

12. Członkom rodzin pracowników MOK „Amfiteatr” przysługuje zniżka 75 proc. na obydwa 

turnusy półkolonii.  

13.   Koszt uczestnictwa: =480 zł za turnus, 20 % zniżki za drugie i kolejne dziecko oraz za udział 



w dwóch turnusach.   

14.  Zniżka 20% (czyli na drugie dziecko lub 2 turnus) nie łączy się ze sobą. 

Warianty rabatów: 

- 1 dziecko za 2 turnusy: = 480 zł - 1 turnus, za 2 turnus -20%, czyli =384zł, łącznie 864zł 

- 2 dzieci za 2 turnusy:= 960zł za 2 dzieci za 1 turnus, za 2 dzieci za 2 turnus- 20%=768 zł;  

łącznie 1728zł 

- 2 dzieci na 1 turnus:   = 480zł -1 dziecko, - 2 dziecko- 20%=384zł, łącznie 864zł         

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Uczestników   półkolonii, których 

Rodzice/Opiekunowie Prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo poprzez wypełnienie                              

i dostarczenie do Organizatora Karty Kwalifikacyjnej oraz podpisanie niniejszego Regulaminu.  

15. Płatność za turnus należy wykonać na konto:                                                                     

Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu:  

Bank Pekao S.A. II/O Radom ul. Piłsudskiego 15;                                                                                                          

nr konta: 07 1240 3259 1111 0000 2989 9522;   

tytułem: imię i nazwisko uczestnika; informacja dotycząca turnusu. 

17.W półkolonii mogą uczestniczyć jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem 

rodziców, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

18. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem 

półkolonii, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych. 

19. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników muszą udostępnić organizatorowi kontakt 

zapewniający szybką komunikację. 

20. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników półkolonii zobowiązują się do niezwłocznego 

odbioru dziecka z półkolonii w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

21. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na pomiar temperatury uczestnikom półkolonii 

w razie konieczności. 

22. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewleką, mogąco narazić je na cięższy przebieg 

zakażenia, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na 

etapie zgłaszania udziału w wypoczynku na karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W 

przypadku wystąpienia u uczestnika chorób przewlekłych koniecznie jest dostarczenie opinii 

lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

23. Rodzic/opiekun prawny zaopatruje uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust 

do użycia podczas pobytu na zajęciach w pomieszczeniach zamkniętych. 

24. Rodzice/opiekunowie prawni muszą zapoznać się z procedurami obowiązującymi w MOK 

„Amfiteatr” z powodu pandemii COVID-19. 

25. Dostarczenie karty uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

26.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian  w regulaminie.

 


