REGULAMIN „ZIELONYCH PÓŁKOLONII”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem wypoczynku „Zielone półkolonie” jest Fundacja Smaki Kultury, z siedzibą w
Lublinie, ul. Zalewskiego 5/LU 2
2. Uczestnikami półkolonii mogą byś dzieci zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, w
wieku 6-12 lat.
3. Półkolonie organizowane są w następujących turnusach:
I turnus: od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2022 r.
II turnus : od dnia 8 sierpnia 2022 r. do dnia 12 sierpnia 2022 r.
III turnus : od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 26 sierpnia 2022 r.
4. Zajęcia w ramach każdego turnusu odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
16:30
5. Miejscem codziennej zbiórki oraz miejscem odbioru dzieci jest Plac Zamkowy w Lublinie.
6. Półkolonie są bezpłatne dla uczestników
7. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 30 miejsc na każdy turnus
8. Maksymalna liczba dzieci w grupie przypadająca na 1 opiekuna wynosi 15 osób.
9. Podczas półkolonii jedno dziecko może wziąć udział tylko w jednym turnusie podczas całej
akcji „Zielone półkolonie”
10. Przed dokonaniem zapisu na półkolonie rodzic lub opiekun prawny powinien zapoznać się z
regulaminem. Osoba dokonująca zapisu na półkolonie, wyraża tym samym zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu.
11. Organizator zapewnia wyżywienie w formie drożdżówki oraz obiadu lub ogniska.
§2 ZAPISY NA PÓŁKOLONIE
1. Zapisy na półkolonie zostaną uruchomione w dniu 22.07.2022 r. o godz. 10:00
2. Na półkolonie obowiązują tylko i wyłącznie zapisy telefoniczne.
3. Aby dokonać zapisu należy zadzwonić we wskazanych godzinach pod numer telefonu
505979284.
4. Po dokonaniu zapisu rodzic/ opiekun prawny otrzyma mailowo kartę kwalifikacyjną.
5. Prawidłowo wypełniona karta powinna być podpisana przez oboje rodziców/ opiekunów
prawnych. W przypadku braku możliwości podpisania przez obydwoje rodziców/ opiekunów
prawnych, należy wpisać adnotację dlaczego podpisanie karty przez drugiego rodzica nie jest
możliwe.
6. Zgłaszający jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz
wszystkich informacji wymaganych w karcie kwalifikacyjnej.
7. Po wyczerpaniu limitu miejsc istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową poprzez
wysłanie smsa z danymi dziecka. W przypadku, gdy zwolni się miejsce, osoby z listy rezerwowej
będą powiadamiane o możliwości zapisania się na półkolonie według kolejności zapisu na listę
rezerwową.
§3 REALIZACJA UMOWY
1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami
określonymi w ofercie oraz programie półkolonii.
2. Osoby zgłaszające zobowiązane są do wypełnienia karty kwalifikacyjnej, w tym podania
faktycznego stanu zdrowia uczestnika, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych
informacjach.
3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Organizatora od 8:00 do 16:00 luz zgodnie z
harmonogramem wycieczki.

4. Opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca
zbiórki oraz w drodze powrotnej.
5. W przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek
przedstawienia Organizatorowi stosownego oświadczenia ma tę okoliczność, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez osoby upoważnione w oświadczeniu
dotyczącym odbierania dziecka z półkolonii, stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego
regulaminu, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do do domu, o którym mowa w ust. 5
7. W przypadku nieodebrania dziecka po planowanej godzinie zakończenia wycieczki,
Organizator zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby o tym zdarzeniu.
8. Prawa uczestnika półkolonii :
a) udział we wszystkich zajęciach oraz wycieczkach w czasie trwania turnusu
b) korzystanie ze wszystkich atrakcji przewidzianych podczas realizacji programu półkolonii.
9. Obowiązki uczestnika półkolonii:
a) stosowania się do przepisów wewnętrznych oraz regulaminów zajęć prowadzonych przez
opiekunów, animatorów oraz instruktorów
b) branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie turnusu
c) przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia
d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia luz zdrowia
uczestnika lub osoby trzeciej poinformowanie kierownika lub wychowawcy półkolonii
e) zachowanie higieny osobistej
f) szanowanie mienia oraz pomocy dydaktycznych
g) sprzątanie po sobie miejsca posiłku oraz miejsca warsztatów edukacyjnych
h) Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków
odurzających oraz stosowania agresji w jakiejkolwiek postaci. Wszelkie przypadki łamania tego
zakazu oraz regulaminów związanych z bezpieczeństwem uczestników będą karane, łącznie z
dyscyplinarnym wydaleniem z wypoczynku.
10. Za wszelkie umyślne szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom półkolonii oraz
osobom trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.
11. Odszkodowanie z tytułu umyślnie wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości
jego opiekunowie prawni.
12. Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, w którym odbywają się zajęcia będzie
karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
13. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, wychowawców, animatorów, instruktorów
oraz kierownika półkolonii.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez uczestnika w trakcie
trwanie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez
uczestników. Zwracamy się z prośbą o nieprzynoszenie na półkolonie cennych urządzeń,
niekoniecznych do udziału w zajęciach.
§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Smaki Kultury w Lublinie, ul. Zalewskiego
5/ LU 2
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) uczestnictwa w wypoczynku „Zielone półkolonie”
b) rozliczenia projektu Plenery Edukacyjne w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa, w tym Kuratorium oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno –

Epidemiologiczna w Lublinie, firma zapewniająca ochronę ubezpieczeniową oraz właściciel
parku linowego w Zoom Natury w Janowie Lubelskim.
4. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia uczestnika na
półkolonie.
5. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo di żądanie od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu wypoczynku „Zielone półkolonie”
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODBIERANIA DZIECKA
Z PÓŁKOLONII
Oświadczam, że upoważniam
Pana/Panią ……………………………………………………………………………….....……………….
(imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, nr telefonu)
do odbioru mojego dziecka ………………………………….………………………...………..
(imię i nazwisko dziecka)
z miejsca zbiorki/ odbioru dziecka znajdującego się na Palcu Zamkowym w Lublinie, po
zakończeniu zajęć oraz wycieczek organizowanych w ramach półkolonii 2022.
Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu miejsca zbiorki/ odbioru dziecka znajdującego
się na Palcu Zamkowym w Lublinie, przez syna /córkę biorę na siebie pełną odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo dziecka będącego pod opieką upoważnionej przeze mnie osoby.

…………………..……………………………………………….
(data i podpis rodzica / prawnego opiekuna)

Załącznik nr 2 do Regulaminu wypoczynku „Zielone półkolonie”
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
SAMODZIELNEGO
POWROTU DZIECKA Z PÓŁKOLONII 2022

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
po skończonych zajęciach oraz wycieczkach prowadzonych
podczas półkolonii 2022.

Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu miejsca zbiórki/ odbioru dziecka znajdującego
się na Palcu Zamkowym w Lublinie, przez syna /córkę przejmuję nad nim / nią opiekę i biorę na
siebie pełną odpowiedzialność za jego / jej bezpieczeństwo i zachowanie oraz sposób powrotu
do domu.

............................................................................
(data i podpis rodzica / prawnego opiekuna)

