
Regulamin półkolonii wakacyjnych

„Sportowe Lato z MOSiR Płock”

w terminie od 1 do 19 lipca 2019 r.

1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz. 16.00.
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są

odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w oświadczeniu o odbieraniu dziecka
z półkolonii.

3. W  przypadku  samodzielnego  powrotu  dziecka  do  domu  rodzice  są  zobowiązani  napisać
oświadczenie, w pozostałych przypadkach podpisać oświadczenie o odbieraniu dziecka.

4. Uczestnicy sportowych półkolonii 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

ferii,
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

5. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) brać udział w realizacji programu półkolonii,
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
h) przestrzegać regulaminów obiektów sportowych, na których odbywają się zajęcia.

Za  szkody  wyrządzone  przez  dziecko,  materialnie  odpowiedzialni  się  rodzice  lub
opiekunowie.

6. Samowolne  oddalanie  się  od  opiekunów,  niesubordynacja,  niezdyscyplinowanie,  nie
wykonywanie  poleceń  wychowawców,  nieprzestrzeganie  regulaminu  będzie  karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy zagubione przez
uczestników.

8. We  wszystkich  sprawach  nie  objętych  Regulaminem  decyduje  kierownik  wypoczynku  
„Sportowe Lato z MOSiR Płock”.

Wychowawcy  na  półkoloniach  dokładają  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.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/em się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego
treść:

…..................             ...............................................................
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna



Płock, ………………………………… 2019 r.

O Ś W I A D C Z E N I E  R O D Z I C A/ O P I E K U N A  P R A W N E G O 

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę na  uczestnictwo  mojego  dziecka
………………………………………………………….......……………… w półkoloniach „Sportowe Lato z MOSiR Płock”. 
Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  iż  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  Płock  Sp.  z  o.o.,
jako organizator półkolonii nie bierze odpowiedzialności za dziecko,które samodzielnie opuściło teren
miejsca  zajęć,  pomimo,  że  wpisane  jest  na  listę  dzieci  korzystających  z  zajęć  w  godzinach
8.00 – 16.00. W trakcie zajęć dziecko nie może samodzielnie opuszczać miejsca, w którym odbywają
się zajęcia.

Oświadczam,  że  stan  zdrowia  mojego  dziecka  pozwala  na  uczestnictwo  w  zajęciach
w ramach półkolonii „Sportowe Lato z MOSiR Płock”.

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę w razie konieczności na podejmowanie decyzji związanych z doraźną
pomocą  w  przypadku  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  mojego  dziecka  przez  kierownika  lub
wychowawców półkolonii „Sportowe Lato z MOSiR Płock”.

Organizator zabezpiecza fachową opiekę medyczną. Na każdym obiekcie, na którym odbywać będą się
zajęcia znajduje się apteczka pierwszej pomocy, natomiast w nagłych przypadkach pomoc medyczna
będzie  zgłaszana  do  Płockiego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kościuszki  28,
09-402 Płock.

W trakcie trwania półkolonii wyżywienie dla każdego uczestnika zapewniają rodzice/opiekunowie
prawni.

Za  szkody  wyrządzone  przez  uczestnika  półkolonii  w  trakcie  trwania  ferii  odpowiadają  rodzice
lub opiekunowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock
Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Płocku,  Plac  Celebry  Papieskiej  1,  09-400  Płock,  mojego  dziecka
……………………………………………………………………………… na potrzeby realizacji  półkolonii  „Sportowe Lato
z MOSiR Płock” zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych
i  ich  poprawiania.  Informujemy,  że  wyrażona  zgoda  może  zostać  w  każdym  czasie  odwołana
na piśmie. 

Wyrażam  zgodę  na  wykorzystywanie  wizerunku  mojego  dziecka  –  zdjęć,  wykonanych  w  związku
z  realizacją  półkolonii  „Sportowe  Lato  z  MOSiR  Płock”  w  materiałach  reklamowych  Miejskiego
Ośrodka Sportu i  Rekreacji  Płock Sp.  z  o.o.,  w szczególności:  w materiałach prasowych,  mediach,
plakatach, ulotkach oraz stronach internetowych itp.

………………………………………………………

    (podpis opiekuna prawnego/rodzica)



Oświadczenie o odbieraniu dziecka z półkolonii „Sportowe Lato z MOSiR Płock”

Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko 

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko matki 

………………………………………………………………………………………………………………
miejsce zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………………
nr dowodu osobistego nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko ojca 

………………………………………………………………………………………………………………
miejsce zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………………………
nr dowodu osobistego nr telefonu

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z półkolonii następujące osoby:

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………………
miejsce zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………………
nr dowodu osobistego nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………………
miejsce zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………………
nr dowodu osobistego nr telefonu

Dziecko po zajęciach będzie samo wracało do domu  tak / nie*
* niepotrzebne skreślić

Bierzemy na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną za  bezpieczeństwo odebranego dziecka  od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

Płock, dn. …………………….  …..………………………………… 
  (podpis opiekuna prawnego/rodzica)


