
 
                                                                    Jazgarzew, dnia ………………… 

 
 

DEKLARACJA  
Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie –  

akcja „Zima w mieście-2021 r.” 
 
Deklaruję, że mój syn/córka 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………  

klasa……… 

będzie uczestniczył/a w akcji „Zima w mieście” prowadzonej w Szkole Podstawowej 

w Jazgarzewie w dniach 18.01.2021 r.- 22.01.2021 r. w godzinach 800-1600 

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

 

Telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna……………………………… 

Do odbioru dziecka z półkolonii upoważniam: 

Imię i nazwisko  osoby odbierającej Nr dokumentu tożsamości 

  

  

  

 
………………………………………… 

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 
*Wyrażam  zgodę na samodzielny powrót do domu syna/córki o godzinie 
………………………… (dotyczy dzieci, które osiągnęły 7 lat) /ponoszę pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu/ 
 

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

               
*Podpisujemy w przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót do domu 

 

 
 

Regulamin i deklaracja uczestnictwa  

w akcji „Zima w mieście” 2021 r. 

w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie, 

ul. Szkolna 10 

05-500 Jazgarzew 

tel. 22 756 72 51 

 

 



 
Regulamin półkolonii zimowej 

w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie 
 
Wychowawcy podczas trwania półkolonii zimowej 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. 
Dla rodziców: 

1. Półkolonia organizowana jest w terminie 18.01.2021 do 22.01.2021 
2. Dzieci objęte są opieką w godzinach 8.00 – 16.00. 
3. Zapisu dokonujemy na cały turnus. 
4. Pierwszeństwo uczestnictwa (zapisu) mają dzieci z klas 0 – IV. 
5. Rodzice (prawni opiekunowie) uczestników akcji zobligowani są do wypełnienia 

karty uczestnika i zapoznania się z regulaminem akcji. 
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są opłacić wyżywienie uczestnika  
w kwocie 40,00 złotych (8 zł/dzień) w wyznaczonym terminie. 

6. Organizator nie zwraca kosztów za niewykorzystane posiłki. 
Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców. 

7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki 
 i z powrotem. 

8. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie 
kwalifikacyjnej.  

9. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani 
podpisać oświadczenie.  

10. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka. 
11. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice 

lub opiekunowie. 
12. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a) spokojnego wypoczynku,  
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach 

organizowanych podczas turnusu, 
c) uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika 

półkolonii. 
 

 

 
 
1. Uczestnicy mają obowiązek:  

 podporządkować się poleceniom wychowawców,  

 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia oraz regulaminu 
uczestnika półkolonii, 

 brać udział w realizacji programu półkolonii,  

 zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość,  

 szanować mienie, pomoce dydaktyczne.  

 kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,  

 przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 

 uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych 
do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, 
adekwatnych do warunków atmosferycznych 

2. Uczestnik półkolonii jest: 
•    Koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym. 
•    Zaradny w trudnych okolicznościach na miarę swoich możliwości. 
•    Człowiekiem honoru, dbającym o dobre imię półkolonii. 
•   Uczestnik półkolonii szanuje starszych, swoich wychowawców  
oraz wszystkie dzieci. 

3. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, 
niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, 
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą,  
a w ostateczności - wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii. 

4.  Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników 
podczas półkolonii.. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie 
cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. 

 
 

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

 
 
 

 


