Akcja Lato 2021 w Gminie Leszno

REGULAMIN LETNICH PÓŁKOLONII
“AKCJI LATO 2021” W GMINIE LESZNO ORAZ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego
z pandemią COVID

Wychowawcy podczas trwania półkolonii dokładają wszelkich starań by stworzyć
dzieciom jak najlepsze, bezpieczne warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne
uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny
w sposób przyjemny i pożyteczny.
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Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 7 – 12 lat, które zamieszkują Gminę Leszno.
Akcja Lato 2021 zostanie zrealizowana w dniach 05-16 lipca 2021 r..
Zapisy uczestników na półkolonie rozpoczynają się 21 czerwca 2021r. Należy pobrać ze strony
www.gminaleszno.pl formularz zgłoszeniowy i zapoznać się z załączonym regulaminem.
Podstawą do zakwalifikowania dziecka na półkolonie jest: poprawne wypełnienie karty
zgłoszeniowej i podpisanie regulaminu, przesłanie kompletnego skanu dokumentów do
wybranej świetlicy (opcja preferowana) na adres:

Czarnów: czekala.magda78@gmail.com
Leszno: gok@gminaleszno.pl
Łubiec: swietlica.lubiec@gmail.com
Zaborów: swietlicazaborow@gminaleszno.pl
lub dostarczenie oryginału osobiście w wybranej świetlicy przed lub pierwszego dnia rozpoczęcia
półkolonii.
Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od poniedziałku do piątku w
godzinach 8 – 14 (od chwili przekazania uczestnika przez rodzica / prawnego opiekuna, do
chwili jego odbioru)
6. Rodzic / prawny opiekun oraz uczestnik półkolonii, zobligowani są do akceptacji i stosowania
się do zasad ujętych przez GIS, MZ i MEN w PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE
EPIDEMII COVID, tzn. iż osoby przyprowadzające dziecko do obiektu muszą być zdrowe, nie
mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwać z osobą przebywającą na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, w okresie 14 dni przed rozpoczęciem
wypoczynku.
7. Rodzic / prawny opiekun przyprowadza dziecko na półkolonie, ale nie wchodzi do obiektu,
dziecko jest odbierane przez swojego wychowawcę.
8. Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora półkolonii jeśli dziecko
choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie
zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
9. Rodzic / prawny opiekun jest zobowiązany do bezzwłocznego odebrania dziecka z wybranej
przez siebie Świetlicy Gminy Leszno w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby
takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności.
10. Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek uświadomić swoje dziecko - uczestnika półkolonii o
ryzyku związanym z dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, oraz
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zobowiązać je do częstego i dokładnego mycia rąk mydłem i wodą, a także dezynfekowania ich
przeznaczonym do tego środkiem.
11. Rodzic / prawny opiekun jest zobowiązany do zaopatrzenia dziecka (uczestnika półkolonii) w
indywidualne osłony nosa i ust oraz niezbędne środki higieny.
12. Rodzice podpisując regulamin poświadczają, że uczestnik półkolonii nie zamieszkiwał z osobą
przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z podejrzanym o zakażenie w okresie 14 dni
przed rozpoczęciem półkolonii.
13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie są zobowiązani
podpisać oświadczenie zawarte w karcie kwalifikacyjnej.
14. Półkolonie dla dzieci z Gminy Leszno są bezpłatne. Koszt jaki zobowiązuje się uiścić uczestnik
zajęć to koszt biletów do kina, wejściówki na basen, opłata wstępu do Parku Rozrywki w Julinku.
Wpłaty będą przyjmowane w dniu wyjazdu u dyrektorki świetlicy.
15. Program półkolonii zostanie opublikowany na stronach internetowych organizatora oraz
dostępny będzie w siedzibach Świetlic Gminy Leszno po zakończeniu rejestracji wypoczynku.
16. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) spokojnego i bezpiecznego wypoczynku
b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wyjazdach organizowanych podczas trwania półkolonii
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
17. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawcy
b) przestrzegać harmonogram zajęć
c) dbać o porządek wokół siebie
d) dbać o higienę osobistą i czystość
e) szanować mienie i pomoc dydaktyczną
f) zachowywać się kulturalnie wobec pozostałych uczestników oraz wychowawców
g) być zaopatrzonym w strój adekwatny do zajęć oraz wodę i suchy prowiant
18. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać samowolnie terenu
półkolonii. Niewykonywanie poleceń wychowawców, rażące nieprzestrzeganie regulaminu i
zasad może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczestników.
19. Rodzic / prawny opiekun jest odpowiedzialny materialnie za wszelki szkody wyrządzone przez
dziecko.
20. Organizator nie odpowiada za wszelkie przedmioty przyniesione przez dziecko oraz rzeczy
materialne
21. Ilość miejsc jest ograniczona.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie półkolonii oraz ostatecznej
interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu

………………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

