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Walcz o marzenia nawet jeśli wydają się one nieosiągalne. Walcz wytrwale do końca. Walcz dla siebie - to Twoje życie,  

nie zwracaj uwagi na to co inni powiedzą bo to nie jest istotne. Istotne są Twoje marzenia, plany i cele ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

REGULAMIN  
UCZESTNIKA PÓŁKOLONII 

„LATO W MIEŚCIE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

Z UKRAINY” 

 

W KRAKOWIE 

 

1. Organizatorem półkolonii jest Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT  

Os. Oświecenia 8/12,  31-635 Kraków 

www.prolandsport.pl  / mail: prolandsport@gmail.com 

NIP 9442258444       REGON 369305854       KRS 0000714153 

 

2. Półkolonie integracyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami       

z Ukrainy w wieku 7-24 lata oraz te które przybyły do Krakowa po 24 lutym 2022 roku. To 

projekt, którego celem jest wspieranie aktywności integracyjnej dzieci poprzez sport, 

zabawę, edukacje i kulturę. Całośd współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 

 

3. Miejscem odbywania się zajęd będzie placówka oświatowa Szkoła Podstawowa Nr 27 

im. Marii Konopnickiej ul. Podedworze 16, 30-686 Kraków płożona na terenie miasta 

Krakowa. 

  

4. Organizacja wypoczynku zimowego skierowana jest do dzieci i młodzieży  z niepełno 

sprawnościami z Ukrainy przebywających lub zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków 

bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Półkolonia ma na celu 

aktywizację oraz integrację dzieci a także odciążenie rodziców dzieci z różnego rodzaju  

niepełnosprawnościami. 

 

5. W wypoczynku „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy”  mogą 

wziąd udział dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych  z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym, które mają możliwośd 

 przebywad (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego) pod opieką zapewnioną 

przez Organizatorów  i brad udział w półkolonii. 

 

6. Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęd będą przeprowadzane  i przestrzegane 

procedury dotyczące bezpieczeostwa związanego z COVID 19. 

http://www.prolandsport.pl/
mailto:prolandsport@gmail.com
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 Codziennie przy przyprowadzaniu dziecka kierownik/ratownik medyczny  dokonuje 

pomiaru temperatury uczestnika za pomocą termometru bezdotykowego. 

 Codzienny pomiar temperatury dotyczy również całej kadry na miejscu. 

 Należy wymagad od kadry oraz uczestników wypoczynku, regularnego i dokładnego 

mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji. 

 Należy umieścid w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy 

wejściach do budynku oraz do pomieszczeo wspólnie użytkowanych. 

 Sprzęt używany przez uczestników należy regularnie dezynfekowad za pomocą 

dostępnych środków dezynfekujących. 

 Kierownik wypoczynku zobowiązany jest do stałego nadzorowania oraz uczestnictwa 

w pracach dezynfekcyjnych. 

 W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów u uczestnika wypoczynku choroby 

zakaźnej - należy odizolowad go od reszty grupy w osobnym pomieszczeniu oraz 

natychmiast powiadomid opiekuna. 

 W razie zagrożenia życia uczestnika, należy niezwłocznie zadzwonid pod telefon 

alarmowy 112 lub skontaktowad się z wyznaczoną przychodnią lub ratownikiem 

medycznym. 

 

7. Udział w półkoloniach jest bezpłatny dla dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy. 

 

8. Każdy uczestnik zajęd jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków 

podczas tych zajęd. 

 

9. Dla uczestników półkolonii przewidziane są trzy posiłki ( II śniadanie, obiad                     

i podwieczorek) dlatego należy poinformowad Organizatora o występujących u dziecka 

specjalnych potrzebach żywieniowych. 

 

10. W półkoloniach będzie mogła uczestniczyd maksymalnie grupa do 30 dzieci w każdym 

z dwóch turnusów (łącznie do 60 osób w dwóch turnusach). 

11. Terminy turnusów: 

Pierwszy turnus: 18 – 22.07.2022r.  

Drugi turnus: 25 – 29.07.2022r. 

 

12. Opieka nad dzieckiem odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do16.00 

pod stałym nadzorem wychowawców oraz kierownika półkolonii wg. ramowego programu 

wypoczynku. 

 

13. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całośd wypoczynku. Jego obowiązkiem 

jest czuwad nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami. 
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14. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładad wszelkich starao, by stworzyd 

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwid im aktywne uczestnictwo              

w zajęciach oraz organizowad czas wolny w sposób bezpieczny, przyjemny i pożyteczny. 

 

15. Program półkolonii oraz plan zajęd na poszczególne dni sporządzany jest przez 

wychowawców i kierownika półkolonii uwzględniad będzie regulacje minimalizujące 

spotykanie się zespołów uczestników w przestrzeniach wspólnych. Szczegółowy rozkład zajęd 

zostaje przedstawiony uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu zajęd. 

 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program 

nie może byd zrealizowany z przyczyn  niezależnych od Organizatora. 

  

17. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne 

do przeprowadzenia zajęd oraz środki higieniczne (w tym płyny do dezynfekcji) dla 

uczestników oraz personelu półkolonii. 

 

18. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie 

trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonane przez 

innych uczestników półkolonii – odpowiedzialnośd ponoszą rodzice. 

 

19. Organizator nie zaleca przynosid na półkolonie cennych urządzeo i przedmiotów 

wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki, zabawki itp.) i nie bierze 

odpowiedzialności za tego typu przedmioty. 

 

20. Podczas zajęd sportowych obowiązuje uczestników zakaz korzystania  

z urządzeo elektronicznych.  

 

21. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców / 

Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

 

22. Uczestnicy projektu oraz ich rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do 

zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w regulaminie. 

 

23. Rodzice:  

 na etapie zgłaszania udziału dziecka w półkolonii poinformowali Organizatora           

o chorobach przewlekłych, które mogłyby narazid je na cięższy przebieg zakażenia. 

Informacje te powinny byd umieszczone w KARCIE KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU 

 są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z 

planem zajęd, 

 są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca 

zajęd  i z powrotem, 
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 w razie konieczności są zobowiązani napisad pisemne upoważnienie dla osób, które 

mogą odbierad dziecko z półkolonii i dostarczyd upoważnienie w pierwszym dniu 

półkolonii, 

 w przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka na półkolonię, rodzice są 

zobowiązani napisad stosowne oświadczenie i dostarczyd je w pierwszym dniu 

półkolonii, 

 niezwłocznego (do 2 godzin) odbioru dziecka z placówki, jeśli wystąpią u niego 

niepokojące objawy choroby (temperatura powyżej 380C, kaszel, duszności) 

 odprowadzający i odbierający dziecko powinni byd zdrowi bez objawów sugerujących 

infekcję dróg oddechowych; 

 osoby przyprowadzający dzieci mają możliwośd wejścia do przestrzeni wspólnej 

szkoły, jednakże z zachowaniem zasad: 

- należy przestrzegad obowiązujących zasad bezpieczeostwa związanych ze 

stosowaniem środków ochrony osobistej i dezynfekcją rąk; 

 rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnid:  

- KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (załącznik do regulaminu); 

- formularz RODO; 

- ZGODA NA WIZERUNEK 

Przesłanie w/w dokumentów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu półkolonii. 

 

24. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

 spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas 

półkolonii, 

 wnoszenia próśb i skarg do wychowawców, 

 uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców, kierownika półkolonii lub ratownika 

medycznego, 

 Korzystania z posiłku zapewnionego przez Organizatora 

 

25.  Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 

 przestrzegad regulaminu półkolonii, 

 wykonywad polecenia opiekunów prowadzących zajęcia, a podczas wycieczek, zajęd 

sportowych, zajęd na w terenie lub  podczas wycieczki bezwzględnie 

podporządkowywad się poleceniom opiekunów i wychowawców, 

 przestrzegad wzmożonych zasad higieny (m.in. myd ręce przed każdym posiłkiem, 

dezynfekowad dłonie po wejściu do placówki i przed każdymi zajęciami w salach), 

dbad o czystośd, ład i porządek w miejscu pobytu, 

 przestrzegad zasad bezpieczeostwa a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informowad wychowawcę, 

 zachowywad się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny wobec innych uczestników 

półkolonii i osób dorosłych, 

 dbad o dobrą atmosferę w grupie i brad czynny dział w zajęciach, 

 posiadad odzież i obuwie sportowe, przebywad w grupie półkolonijnej pod opieką 

wychowawcy, nie oddalad się poza placówkę półkolonii, a poza jej obrębem nie 

odchodzid od grupy bez wyraźnego zezwolenia wychowawcy, 
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 szanowad sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, 

 zgłaszad wychowawcy wyjście z placówki po zakooczonych zajęciach, 

 pamiętad, że zachowanie człowieka w miejscach publicznych świadczy o jego 

kulturze, może mied również wpływ na bezpieczeostwo wielu osób. 

 

26. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i 

niewykonywanie poleceo wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje 

następujące konsekwencje: 

 upomnienie przez wychowawcę, 

 zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, 

 powiadomienie rodziców o zachowaniu, 

 nawet wykluczenie z półkolonii. 

 

27. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgarnych słów, palenia 

tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających oraz zakaz 

innych zachowao niezgodnych z przyjętymi normami i zasadami społecznymi. 

 

28. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 

rodzice/opiekunowie mogą zostad obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.  

 

29. W półkoloniach weźmie udział ograniczona liczba uczniów (do 30 osób w każdym z 

turnusów) spełniających następujące wymagania: 

 są osobami niepełnosprawnymi i przedstawią stosowne oświadczenia Organizatorowi 

 zamieszkują teren Gminy Miejskiej Kraków bądź pobierają naukę na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków 

 zadeklarują punktualny udział w zajęciach programowych wg. ustalonego 

harmonogramu  

 w terminie do dn. 18 lipca 2022r. godzina 8:00 oraz prześlą prawidłowo wypełnioną 

KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU na adres 

prolandsport@gmail.com  

 

30. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz, po spełnieniu warunków formalnych 

decyduje kolejnośd wpływu dokumentów.  

mailto:prolandsport@gmail.com

