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REGULAMIN PÓŁKOLONII
Organizowanych przez Stowarzyszenie „Tilia”
1. Organizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie „Tilia”
2. Miejscem, w którym realizowane są półkolonie jest Szkoła Leśna na Barbarce, ul.
Przysiecka 13, 87-100 Toruń.
3. Półkolonie organizowane są w ramach projektu pn. „Człowiek środowisko, integracja.
Ekowakacje na Barbarce”, finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń i są
bezpłatne dla uczestników.
4. Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki uczestników półkolonii
organizowanych przez Stowarzyszenie „Tilia”, a także konsekwencje wynikające z
niedochowania tych obowiązków. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest
zaakceptowanie przez uczestnika oraz jego opiekunów prawnych Regulaminu.
5. W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci w wieku szkoły podstawowej (7-13 lat),
pochodzące z rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
i mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszając dziecko na półkolonie oświadczają, że
dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do realizacji programu.
7. Półkolonie organizowane są w trzech turnusach:
 I turnus 9-14 lipca 2018 r.
 II turnus 16-21 lipca 2018 r.
 III turnus 23-28 lipca 2018 r
8. W każdym turnusie półkolonii bierze udział 10 dzieci. To samo dziecko może
uczestniczyć tylko w jednym turnusie półkolonii.
9. W czasie każdego turnusu półkolonii zajęcia dla dzieci odbywają się od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-16.00, a w sobotę w godz. 14.00-17.00 organizowany jest
turniej rodzinny, w którym uczestnicy oraz członkowie rodziny uczestnika półkolonii
zobowiązani są uczestniczyć. W przypadku spóźnienia należy powiadomić
organizatora o godzinie przybycia.
10. Organizator może dokonać zmian w harmonogramie w przypadku zaistnienia
niezależnych od Organizatora okoliczności, uniemożliwiających jej realizację.
11. W czasie turnusu od poniedziałku do piątku uczestnicy półkolonii powinni stawić się
do Szkoły Leśnej na Barbarce w godzinach 7.30-9.00 i odebrani zostać do godziny
16.30 przez opiekunów lub upoważnione pisemnie osoby po wcześniejszym
zgłoszeniu tego faktu wychowawcy.
12. W czasie półkolonii opiekę nad ich uczestnikami sprawuje wychowawca.
13. Uczestnicy półkolonii zobowiązaniu są do:
 Poszanowanie praw innych uczestników.
 Stosowania się do zasad fair-play w czasie zajęć.
 Wypełniania poleceń wychowawcy i innych prowadzących zajęcia i warsztaty.
 Uczestnictwa we wszystkich zajęciach i warsztatach zgodnie z
harmonogramem półkolonii. Nieuczestniczenie w zajęciach może nastąpić
tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez wychowawcę).
 Przestrzeganie harmonogramu dnia ustalonego przez wychowawcę.
 Informowania wychowawcę przed przystąpieniem do wykonanych ćwiczeń o
swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeń
uniemożliwiających wykonanie danego zadania.
 Przestrzegania zasad higieny i dbania o porządek.
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 Dbania o sprzęt własny jak i innych uczestników oraz wyposażenie Szkoły
Leśnej na Barbarce.
14. Samowolne oddalania się od grupy podczas zajęć oraz opuszczanie terenu Szkoły
Leśnej na Barbarce oraz poruszanie się po osadzie bez zgody wychowawcy jest
surowo zabronione.
15. Za szkody spowodowane przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo jego
rodzice lub opiekunowie prawni.
16. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie półkolonii. Nie
zaleca się przynoszenia na zajęcia telefonów komórkowych i innych wartościowych
rzeczy. Kontakt rodzica z dziećmi może odbywać się poprzez wychowawcę oraz biuro
Szkoły Leśnej na Barbarce tel. 56 657 60 85 wew. 85 .
17. W czasie półkolonii od poniedziałku do piątku Organizator zapewnia uczestnikom
dwa posiłki: II śniadanie oraz obiad.
18. W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika półkolonii lub jego opiekuna
nieprawidłowości w organizacji zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
o zaistniałej sytuacji kierownika półkolonii w celu usunięcia nieprawidłowości.
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