
 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII GDAŃSKIEGO ZESPOŁU SCHRONISK 

MŁODZIEŻOWYCH I SPORTU SZKOLNEGO. 

 

1. Półkolonie organizowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.  

2. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 7-15 lat zamieszkałych na terenie 

Gminy Miasta Gdańska 

3. Podpisany regulamin  należy dostarczyć  najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem 

turnusu. 

4. Półkolonie organizowane są w turnusach: 
 

1. Zespół Szkół Ogónokształcących nr 8 ul. Meissnera 9  

  24/06/2019 - 28.06.2019 r.  PÓŁKOLONIE Z SIATKÓWKĄ 

       2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244 

24/06/2019 - 28.06.2019 r.  PÓŁKOLONIE Z CHEERLEADINGIEM 

      3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244 

01/07/2019 - 05.07.2019 r.  PÓŁKOLONIE  SPORTOWO-REKREACYJNE 

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244 

01/07/2019 - 05.07.2019 r.  PÓŁKOLONIE  SPORTOWO-REKREACYJNE 

5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244 

19/08/2019 - 23.08.2019 r.  PÓŁKOLONIE  SPORTOWO-REKREACYJNE 

6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe Al. Grunwaldzka 244 

19/08/2019 - 23.08.2019 r.  PÓŁKOLONIE  TURYSTYCZNE 

       7. Szkoła Podstawowa nr 92 ul. Startowa 9 

             08/07/2019 – 12/07/2019 r.  PÓŁKOLONIE NA SPORTOWO 

       8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 

             26.08.2019 – 30.08.2019 r. PÓŁKOLONIE TURYSTYCZNO – SPORTOWE Z ELEMENTAMI 

CHEERLEADERS 

 

5. W ramach półkolonii odbywać się będą zajęcia : plastyczne, twórcze, sportowe, animacji 

czasu wolnego, wycieczki tematyczne, kurs mediatora rówieśniczego, zajęcia z pedagogiki 

przeżyć. 



6. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką nauczycieli GZSiSS zgodnie z programem 

półkolonii. 

7.  Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są  do punktualnego przyprowadzania i odbierania 

dzieci z półkolonii.  

8. Rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do zapłacenia kosztów pobytu dzieci na 

półkoloniach w wysokości ustalonej przez organizatora. 

9.  Uczestnik półkolonii ma prawo do:  

- uczestniczenia w zajęciach proponowanych podczas półkolonii  

- korzystania z wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii  

10. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do:  

- nie oddalania się bez wiedzy nauczyciela od grupy 

- przestrzegania regulaminu półkolonii  

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż  

- uczestniczenia w zajęciach, w przypadku niedyspozycji zgłaszania tego faktu  

  nauczycielowi. 

- wykonywania poleceń kadry półkolonii  

- szanowania mienia GZSi SS i własności innych uczestników półkolonii 

- dbania o higienę osobistą, ład i czystość na terenie  

- nie stosowania przemocy wobec innych uczestników półkolonii.  

11. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien mieć: 

-  odpowiedni strój do  zajęć w danym dniu i drugie śniadanie. 

12. W przypadku łamania regulaminu półkolonii, niestosowania się do poleceń nauczycieli,  

samowolnego oddalania się będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem 

uczestnika z udziału w półkolonii. 

13. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii  odpowiadają rodzice lub prawni 

opiekunowie.  

14. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.  

15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem półkolonii,  akceptuję jego warunki  

i zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka.  

 
Data, miejsce............................................ podpis rodzica/opiekuna      ......................................  

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


