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Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem
Hyżne 182, 36-024 Hyżne/ NIP: 8132641705/ REGON: 000999819/ 
Telefon:+48 17 229 50 38/ e-mail: gok@hyzne.pl / www.gok.hyzne.pl




REGULAMIN 
ZIMOWEJ PÓŁKOLONII KULTURALNO-JĘZYKOWEJ 
ORGANIZOWANEJ PRZEZ GOK WHYŻNEM
W OKRESIE OD 11.02.2019 DO 25.11.2019 R.



Dział 1 – Organizacja Półkolonii
Półkolonia skierowana jest do dzieci i młodzieży z gminy Hyżne i odbywać się będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, 36-024 Hyżne 182.
Półkolonia polega na organizacji zajęć kulturalno-językowych i będzie współprowadzona przez dwóch zagranicznych wolontariuszy.
Uczestnikami półkolonii są: dzieci i młodzież w wieku od 6 lat.
Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób.  W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.
Organizatorem wypoczynku jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem.
Uczestnikom półkolonii zapewniamy  codziennie poczęstunek w postaci napojów i suchych przekąsek (m.in. kruche ciastka, paluszki itp.).
	Zapisy na półkolonię
	Zapisy na półkolonię odbywają się od 31.01.2019r. do 07.02. 2019r.
Zapisu można dokonać osobiście w budynku GOK lub telefonicznie pod nr tel. 172295038.
Liczba miejsc  jest ograniczona.
W celu zapisania dziecka na półkolonię należy uiścić opłatę w wysokości 25,00 zł na rachunek bankowy GOK:  Bank Spółdzielczy w Błażowej O. w Hyżnem nr: 89 9158 1011 2002 2000 0257 0001 (tytułem: "półkolonia zimowa") oraz wypełnić kartę uczestnictwa, dostępną w siedzibie GOK lub na stronie www.gok.hyzne.pl i oddać ją w terminie do 08.02.2019r.
	 Karta uczestnika – Dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka na półkolonię. Jest on obowiązkowy i  tylko na jego podstawie można dokonać zapisu dziecka na półkolonię.
Rodzice/Opiekunowie prawni/
	nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii.
są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą odbierać dziecko z półkolonii.
mają prawo pisemnego zgłaszania wniosków do Opiekunów i Kierownika Półkolonii.
Dział 2 – Uczestnicy
1. Uczestnicy mają prawo do:
a) korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku,
b) zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg do kadry opiekuńczej i Kierownika Półkolonii.
2. Uczestnicy mają obowiązek:
a) wykonywania poleceń kadry opiekuńczej,
b) punktualnego stawiania się na zbiórkach,
c) brania czynnego udziału w zajęciach organizowanych w trakcie półkolonii,
d) zachowania porządku i higieny,
e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
3. Uczestnikom zabrania się:
a) samodzielnego wychodzenia z budynku GOK w Hyżnem, w trakcie trwania zajęć,
c) niszczenia sprzętu i wyposażenia,
d) zachowań agresywnych, używania wulgarnych słów i przekleństw.
4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic/Opiekun prawny/ może zostać obciążony kosztami naprawy szkody.
Dział 3 – Wychowawcy
Obowiązki wychowawcy:
zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku; 
 poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku; 
 prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, 
 sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
 zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę; 
  prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.
2. Wychowawca ma prawo:
a) Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg Kierownikowi Półkolonii
b) Zgłaszania kierownikowi Półkolonii problemów wychowawczych z Uczestnikami.

Dział 4 – Kierownik Półkolonii
Obowiązki kierownika:
	kierowanie wypoczynkiem;

ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, 
kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt 3;
zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; 
nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;
udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;
nadzór nad realizacją programu;
	podział uczestników wypoczynku na grupy.
Dział 5-  Zasady Bezpieczeństwa
1. Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  przestrzeganie  norm  społecznych  wobec  innych  osób,  a  także  przepisów  BHP  i  przeciwpożarowych,  obowiązujących we  wszystkich  pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia organizowane przez GOK. Uciążliwi, utrudniający innym korzystanie z zajęć  i nieprzestrzegający  przepisów  porządkowych  uczestnicy  mogą  zostać  skreśleni  z  listy uczestników. 
2. Akceptując regulamin uczestnik lub, w przypadku uczestnika małoletniego, jego opiekun oświadcza,  że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. W sytuacji, kiedy uczestnik  ze względów zdrowotnych nie może wykonywać określonych ćwiczeń lub mieć kontaktu z materiałami stosowanymi podczas zajęć, uczestnik lub opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę półkolonii i dyrektora GOK na piśmie. 
3. W przypadku osób małoletnich: wychowawca jest odpowiedzialny za uczestników tylko podczas trwania zajęć. W drodze na zajęcia i po zakończeniu zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie, którzy są także odpowiedzialni za punktualnie doprowadzenie i odebranie dzieci z zajęć.
6. GOK nie ubezpiecza uczestników półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie placówki.
Dział 6 - Postanowienia Końcowe
1. Wszelkie opinie i skargi dotyczące półkolonii, uczestnicy lub ich rodzice czy opiekunowie prawni kierują bezpośrednio do Dyrektora GOK.
2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator (Dyrektor GOK).



