
         

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII  LETNICH                                     

Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

 

 

 I. ORGANIZATOR     Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu  

                    ul. Świerkowa 13/1 88-324 Jeziora Wielkie 

 

TURNUSY             15.07.2019 – 19.07.2019 

                       22.07.2019 – 26.07.2019 

 

Informacje pod nr: 781 218 060 lub 663 339 033 

 

 
                                                                                                       ................................................ 

                                                                                                            Pieczątka organizatora  

.......................................................................................................................................................  

 

 

II. DANE UCZESTNIKA : 

 

1. Imię i nazwisko dziecka  

 

  .............................................................................................................................. 

 

2. Data i miejsce urodzenia..................................................................................... 

 

3. Adres i telefon rodziców /opiekunów/ w czasie pobytu dziecka w placówce   

 

................................................................................................................................ 

 

4. Nr Pesel dziecka ................................................................................................ 

 

III. Oświadczam, że zapoznałem się z programem półkolonii, a także 

warunkami uczestnictwa /podanymi na odwrocie/ i wyrażam zgodę na udział 

dziecka w zajęciach,   w tym również na wycieczkę wyjazdową. 

Jednocześnie informuję, że dziecko nie posiada przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w półkolonii o profilu rekreacyjno – sportowym.  

 

 

............................................................................... 

                                             Czytelny podpis rodziców (opiekunów) 



 

 

IV. OPINIA  LEKARZA :   

 

 

 

...................................................................................................................................................... 

 /Dziecko kwalifikuje się bądź nie kwalifikuje się/            podpis i pieczęć lekarza                        

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                         

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

 

1. Przed zgłoszeniem udziału w półkolonii rodzice /opiekunowie/ winni 

zapoznać się z  niniejszymi warunkami. 

2. Wypełniona i podpisana „Karta zgłoszeniowa” wraz z odpłatnością 

traktowana jest jako umowa pomiędzy organizatorem, a rodzicem 

/opiekunem/ dziecka. 

3. Dziecko umieszczone zostaje na liście uczestników półkolonii po 

dostarczeniu „Karty Zgłoszeniowej” i opłaceniu kosztów półkolonii.  

4. Koszt półkolonii wynosi za 5 dni 250,00 zł.                                                                     

Nr konta BS Strzelno 19 815900032001001194670001  

Możliwa płatność gotówką w kasie ZAZ Przyjezierze. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania drobnych zmian                      

w programie  /wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, pogodowych, 

losowych itp./ 

6. Uczestnik półkolonii /jego opiekun prawny/ ponosi odpowiedzialność 

materialną wobec organizatora  za szkody wyrządzone z jego winy. 

7. Niewykorzystanie przez uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie 

świadczeń objętych programem imprezy nie może stanowić podstawy do 

obniżenia lub zwrotu odpłatności. 

8. Rezygnacja z udziału w półkolonii może nastąpić w formie  krótkiego 

pisemnego oświadczenia, a za datę przyjmuje się dzień otrzymania przez 

organizatora. 

9. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych 

organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia 

uczestnika  z półkolonii bez zwrotu kosztów. 

10. Organizator odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg 

półkolonii oraz odpowiedni poziom świadczonych usług. 

11. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców i animatorów 

według opracowanego planu turnusu 

 

 

 

https://ebank2.cui.pl/bank4_k/rachunki.do?akcja=przygotujRachunki&typRach=rach
https://ebank2.cui.pl/bank4_k/rachunki.do?akcja=przygotujRachunki&typRach=rach


 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJE ORGANIZATORA 

 

1. Zbiórka dzieci na placu przy Komisariacie Policji w Strzelnie.                                 

Odjazd BUSA godzina 9.40 

2. Czas trwania zajęć od godziny 10.00 do godziny 16.00 

3. Odbiór dzieci przy Komisariacie Policji w Strzelnie godz. 16.20 

4. Zapewniony posiłek: drugie śniadanie, obiad, woda niegazowana 

5. Zajęcia prowadzi firma eventowa Pomysłowy Dobromir                                   

posiadająca kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. 
 

 

PROGRAM  RAMOWY  PÓŁKOLONII 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 
Godzina Forma zajęć 

10:00 Przyjmowanie dzieci – gry i zabawy integracyjne, 

gry planszowe, wspólne słuchanie muzyki 
10:30 Drugie śniadanie 
10:45 Zajęcia profilaktyczne przewidziane programem półkolonii: 

- zajęcia z elementami socjoterapii 

- profilaktyka uzależnień 
11:15 Zajęcia rekreacyjne: gry i zabawy w terenie, kąpiel i 

plażowanie, pływanie rowerkami wodnymi, imprezy 

sportowe i sprawnościowe, wycieczki krajoznawczo – 

turystyczne, gry i zabawy towarzyskie, konkursy, zabawy 

przy muzyce, zajęcia plastyczne. 
14:00 Obiad 
14:30 Zajęcia relaksacyjne: tworzenie kroniki, konkursy 

propagujące zdrowy styl życia, zajęcia twórcze z 

wykorzystaniem różnych materiałów i technik plastycznych. 
15:30 Podwieczorek 
16:00 Pożegnanie dnia, wyjazd 
16:30 Narada pracowników półkolonii: 

- dzielenie się własnymi spostrzeżeniami 

- rozwiązywanie problemów wychowawczych 

- ustalanie szczegółowego planu dnia na następny dzień 

- uzupełnianie dzienników zajęć. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

  

• spokojnego wypoczynku, 

• uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach podczas 

turnusu, 

• korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji 

programu półkolonii,  

 

Uczestnicy mają obowiązek:  

 

• wykonywać polecenia wychowawców, 

• przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

• brać udział w realizacji programu półkolonii,  

• zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  

• szanować mienie, pomoce dydaktyczne,  

• kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce,  

• przestrzegać zasad poruszania się po drogach,  

• posiadać w zależności od zajęć - strój kąpielowy, strój sportowy oraz obuwie 

zmienne sportowe.  
 


