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REGULAMIN WYPOCZYNKU 

ORGANIZOWANEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO W RADOMIU  

W TERMINIE 13.02.2023 R. – 17.02.2023 R. 

Kadra wypoczynku dokłada wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im 

aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny  

i pożyteczny. Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci w wieku od 6 do 14 lat.  

1. Grupy wychowawcze liczą 15 osób, do grupy 20-osobowej mogą zostać zapisane jedynie dzieci powyżej 10 roku życia. 

2. W zajęciach podczas trwania wypoczynku może uczestniczyć wyłącznie dziecko zdrowe, bez infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Uczestnicy wypoczynku przebywają na terenie szkoły pod opieką wychowawców od godz. 8.30 do godz.15.30, chyba, 

że zgłoszono kierownikowi wypoczynku potrzebę organizacji dla dziecka zajęć opiekuńczych. Uczestnikom zabrania 

się przebywania na terenie szkoły poza godzinami, w których odbywają się zajęcia półkolonii (szczególnie 

przychodzenia wcześniej). 

4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki 

wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu 

rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.  

5. Uczestnicy wypoczynku mają prawo do:  

a) spokojnego wypoczynku,  

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,  

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu wypoczynku,  

d) przedstawienia wychowawcy grupy lub kierownikowi wypoczynku swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, 

wyjaśnień, odpowiedzi. 

e) uwzględniania przy realizacji programu specjalnych potrzeb edukacyjnych ze względu na niepełnosprawność, 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.  

6. Uczestnicy mają obowiązek:  

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, 

b) godnie i kulturalnie zachowywać się, okazywać szacunek kolegom, wychowawcom i innym pracownikom wypoczynku, 

c) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych ludzi, alarmować wychowawców o sytuacjach zagrażających zdrowiu 

lub życiu, 

e) zapoznać się i przestrzegać regulaminów kąpieli i poruszania się po drogach publicznych, zasad zachowania  

w instytucjach kultury; 

f) w czasie wycieczek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną, strój turystyczny, nakrycie głowy, płaszcz 

przeciwdeszczowy lub inne wskazane w programie wyposażenie, 

g) brać czynny udział w realizacji programu wypoczynku,  

h) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  

i) szanować mienie, pomoce dydaktyczne. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice 

lub opiekunowie,  

j) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce,  

k) posiadać strój kąpielowy, strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe – zależnie od wskazań dziennego programu 

zajęć 

l) przestrzegać regulaminów miejsc i instytucji odwiedzanych w czasie wycieczek krajoznawczych i edukacyjno-

rekreacyjnych.  

7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem 

uczestnika z udziału w wypoczynku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników 

wypoczynku, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad 

uczestnictwa w wypoczynku.  

8. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego 

usunięcia uczestnika z wypoczynku bez zwrotu kosztów. 

9. Uczniowie mogą posiadać telefon komórkowy wyłącznie za zgodą rodzica poświadczoną podpisem w karcie 

kwalifikacyjnej i na ich odpowiedzialność.  

a) Opiekunowie nie biorą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny przynoszony przez dziecko na zajęcia. 

b) Używanie telefonów komórkowych do celów innych niż kontakt z rodzicami jest zabronione. W przypadku naruszenia 

tego punktu regulaminu wychowawca ma prawo odebrać uczestnikowi telefon i zwrócić po zakończeniu turnusu. 

c) Zdjęcia aparatem w komórce można wykonywać wyłącznie za zgodą osób, które mają być na nich uwiecznione. 
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d) W czasie wypoczynku zabronione jest używanie sprzętu emitującego dźwięk bez zgody wychowawcy, szczególnie 

podczas wycieczek. 

10. Rodzice mają obowiązek poinformować wychowawców lub kierownika wypoczynku o lekach zażywanych stale przez 

dziecko  

i stanie zdrowia, mającym wpływ na realizację przez dziecko programu wypoczynku. 

11. W dzień wycieczki Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w leki na chorobę lokomocyjną. 

12.  Karty kwalifikacyjne wraz pełną opłatą za wypoczynek powinny zostać dostarczone zgodnie z harmonogramem 

rekrutacji.  

13.  Rezygnacja z wypoczynku po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia do odzyskania wniesionych 

opłat, chyba, że na miejsce rezygnującego zgłosi się inne dziecko. 

 

Oświadczam, że ja i moje dziecko (uczestnik półkolonii) zapoznaliśmy się z regulaminem wypoczynku organizowanego 

przez PSP nr 1 w Radomiu i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. 

 

 

 

 

 

Radom, dnia ……………………                                                                          ………………………………… 
                                                                                                             (podpis jednego z rodziców) 


