REGULAMIN UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKI
DOM KULTURY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
Bez tytułu
I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Organizatorem półkolonii w ramach wypoczynku letniego jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka

2. CELEM organizacji zajęć jest:
• wypoczynek i rekreacja dzieci pozostających w miejscu zamieszkania w okresie letniej/zimowej przerwy;
• rozwój dziecięcych zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności;
• rozwój osobowości dzieci;
• kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII:
1. Zajęcia półkolonijne adresowane są do dzieci w wieku od 7 do 14 lat (decyduje rok urodzenia).
2. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników półkolonii jest:

• wypełnienie karty kwalifikacyjnej zamieszczonej w zakładce „Półkolonie” na stronie mdkostrowmaz.pl (w
zakładce znajduje się link do e-karty uczestnika półkolonii) najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

3. Zasady uczestnictwa dziecka w półkolonii:
• Turnus półkolonii trwa od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
• Zajęcia półkolonijne odbywają się w godzinach od 7:45 do 16:15.
• Za przyprowadzenie i odbiór dziecka w ww. godzinach odpowiedzialni są jego rodzice,
opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione.
• Każdorazowy odbiór dziecka z półkolonii musi być zgłaszany wychowawcy grupy, do której
dziecko zostało przydzielone.
• Samodzielne opuszczenie półkolonii przez dziecko możliwe jest wyłącznie w przypadku
pisemnego wyrażenia zgody przez rodzica i dokonanie przez niego odpowiedniego zapisu
w karcie zgłoszenia dziecka.
• W przypadku nagannego zachowania się dziecka podczas zajęć półkolonijnych, kierownik
półkolonii może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczestników półkolonii. Opłata za pobyt dziecka nie
podlega zwrotowi.

III. PŁATNOŚCI
• wpłaty ustalonej Zarządzeniem Dyrektora MDK Nr 7/2022 (390 zł + 15 zł)
• - 30% kolejny członek rodziny (273 zł + 15 zł)

• - 50% z Kartą Dużej Rodziny (Ostrowska Karta Dużej Rodziny z numerem identyfikującym gminę: 1416011)
* zniżki nie łączą się
za pobyt dziecka na półkolonii należy dokonać najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu wpłacając 390 zł na
konto Organizatora:

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka
07 8923 0008 0017 3342 2000 0001
W tytule: Półkolonie, Imię i nazwisko dziecka, numer lub data turnusu
Brak wpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników.

• bilet do kina płatny jest gotówką w dniu seansu. Opłata wynosi 15 zł.

* Zwrot wpłaty/nadpłaty możliwy w terminie do 3 m-cy od dnia dokonania wpłaty.

IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PÓŁKOLONII:
1. Kierowników i wychowawców półkolonii wyznacza dyrektor MDK.
2. Obowiązki wychowawców półkolonii:
• sprawowanie pełnej opieki nad powierzonymi uczestnikami zajęć w określonych regulaminem
godzinach prowadzenia zajęć;
• sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez dzieci regulaminów pobytu na półkolonii, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
• współdziałanie z kierownictwem i pozostałymi pracownikami placówki w zakresie opieki nad
dziećmi oraz realizacji programu;
• dbałość o wysoką jakość prowadzonych zajęć programowych.
3. W ramach wniesionej opłaty za pobyt dziecka na półkolonii organizator zapewnia śniadanie,
obiad, podwieczorek, przejazdy autokarowe podczas wycieczek, bilety wstępu do obiektów ujętych
w programie zajęć oraz materiały niezbędne do realizacji programu.
4. Organizator półkolonii nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie cennych przedmiotów będących
w posiadaniu dziecka (telefon komórkowy, aparat fotograficzny, pieniądze itp.).

V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć i filmów z udziałem dziecka –
realizowanych w ramach zajęć Półkolonii (szczegóły karta kwalifikacyjna).

