
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2019 

 

1. Organizatorem półkolonii letnich 2019 jest Milanowskie Centrum Kultury. 

2. W półkoloniach letnich mogą wziąć udział dzieci w wieku szkolnym od 6 lat (dzieci, 

które rozpoczną od września naukę szkolną) do 11 lat, które wcześniej zapiszą się na 

listę.  

3. Zapisy od 12 czerwca od godz. 8.00 pod telefonem (22) 758 32 34 lub osobiście w 

sekretariacie Milanowskiego Centrum Kultury, ul. Kościelna 3 (nie przyjmujemy 

zgłoszeń mailowo). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przyjmowane są 

wyłącznie dzieci z Milanówka. 

4. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach letnich jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.   

5. W zgłoszeniu należy uwzględnić imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, 

ewentualnie adres e-mail.   

6. Jest pobierana opłata za obiady i wycieczki. Opłaty należy dokonać do 26 czerwca 

2019r.  

7. O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zapisów. 

8. Półkolonie letnie odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piasta 14 w Milanówku w 

terminie:  

I turnus 8-12 lipca 2019r,  

II turnus 15-19 lipca 2019r, 

III turnus 22 lipca – 26 lipca 2019r 

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.30.  

W godzinach 7.30-10.00 oraz 15.30-16.30 obowiązuje dyżur świetlicowy.  

9. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia i odbierania dziecka z  

miejsca zbiórki. 

10.  Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego 

harmonogramu. 

11.  W półkoloniach letnich może wziąć udział maksymalnie 50 dzieci. Z uwagi na duże 

zainteresowanie dziecko może wziąć udział tylko w jednym turnusie.  

12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

półkolonii letnich oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez 

innych uczestników.  

13. Uczestnik półkolonii letnich nie może używać telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych bez zgody Opiekuna. 



14. Uczestnik półkolonii letnich zobowiązany jest brać udział we wszystkich 

organizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika 

zimowiska. Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń 

instruktora.  

15. Dzieci powinny mieć ze sobą buty na zmianę, drugie śniadanie i butelkę wody.  

16. Uczestnik półkolonii letnich jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu. 

17.  W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii letnich (nie stosowanie się 

do poleceń opiekunów, zachowanie wulgarne, agresywne itp.) zostanie on skreślony z 

listy uczestników zimowiska.  

18. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii letnich w trakcie ich trwania 

odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 

19. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii letnich, 

którzy wyrażą zgodę na uczestnictwo. 

 

 

 

 

 


