REGULAMIN PÓŁKOLONII
„WAKACJE NA SPORTOWO Z JKH I FUNDACJĄ JSW”
I.

Regulamin ogólny

1.

Każdy uczestnik półkolonii „Wakacje na sportowo z JKH i Fundacją JSW” zobowiązuje
się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest
równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów
prawnych.
2. Każdy uczestnik półkolonii ma prawo do:
a. pełnego skorzystania z programu półkolonii,
b. korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się
w ośrodku i na obiektach, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów lub
trenerów,
c. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry półkolonii,
d. poszanowania swoich poglądów i przekonań,
e. kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach.
3. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest:
a. przestrzegać regulaminu półkolonii, obiektów sportowych i ośrodka, w którym
półkolonie się odbywają oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców,
b. zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną, badania lekarskie oraz wypełnioną
kartę zgłoszeniową,
c. realizować program półkolonii oraz punktualnie stawiać się na zajęciach
i aktywnie w nich uczestniczyć,
d. dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie
ośrodka i obiektów oraz o powierzony sprzęt,
e. odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,
f. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli
i ruchu drogowego,
g. informować kadrę półkolonii o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym
samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających
udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych
okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni
niezwłocznie poinformować o tym kadrę półkolonii),
h. dbać o higienę i schludny wygląd.
4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału
należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.
5. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami półkolonii należy zwracać
się do trenerów, instruktorów i opiekunów.
6. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem
uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.

7. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren
ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.
8. Na półkoloniach obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu,
posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków
odurzających.
9. W trakcie zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych,
konsol, komputerów itp.
10. Organizatorzy i opiekunowie półkoloniiu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne
i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze
zabrane na półkolonie przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub
zniszczony z braku staranności uczestnika.
11. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność
za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na półkoloniach.
12. W trakcie trwania półkolonii nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej
dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
13. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle
przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki.
14. Podczas wyjazdów itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania
regulaminów tych obiektów, na których będą się znajdować.
15. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu półkolonii Organizator zastrzega
sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana
i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku,
gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza
prawa innych uczestników półkolonii, uczestnik może zostać skreślony z listy
uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z półkolonii na
koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za
niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika
(rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.
16. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii zobowiązują się do odbioru
dziecka każdego dnia półkolonii na koniec zajęć, zgodnie z ustaloną godziną spod
Lodowiska Jastor w Jastrzębiu-Zdroju.
II.

Regulamin uwzględniający wytyczne GIS, MZ i MEN w związku ze stanem
zagrożenia epidemicznego.

Uczestnicy półkolonii:
1.

Są zdrowi w dniu przyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym
oświadczeniu o braku u uczestnika półkolonii infekcji oraz objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu
z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem półkolonii, co
stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub
pełnoletniego uczestnika półkolonii.
3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2m) oraz
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny
kontakt zapewniający szybką komunikację.
Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z półkolonii
w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają
objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku.
Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg
zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym
fakcie na etapie zgłaszania udziału w półkoloniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika
półkolonii. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne
jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w półkoloniach.
Należy zaopatrzyć uczestnika półkolonii w indywidualne osłony nosa i ust do użycia
podczas pobytu na półkoloniach.
Wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka przez organizatora w przypadku
podejrzenia wystąpienia objawów zakażenia.

Organizator zapewnia:
1.

Organizator półkolonii zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla
personelu oraz uczestników półkolonii.
2. Organizator zaopatruje osoby zatrudnione podczas półkolonii w indywidualne środki
ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator
wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na
wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów
z długim rękawem, przyłbic.
3. Organizator zapewnia stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji
pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza.

