
Regulamin półkolonii zimowych w Szkole Podstawowej nr 21 im. Mieszka I                                                                 

w ZSP nr 5 we Wrocławiu 

 

1. Półkolonie organizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 we Wrocławiu                                  

( Organizator )  w dniach od 31.01.2022 r. do  04.02.2022 r. w godzinach 7:30-16:30  

2. Organizator zapewnia Uczestnikom półkolonii opiekę zgodnie z pkt.1.   

3. W celu zapisania dziecka na półkolonie Rodzice/Opiekunowie składają w Sekretariacie 

Zespołu do dnia 21.01.2022 r. wypełnione  i podpisane  „ Karty kwalifikacyjne uczestnika 

wypoczynku”         

4. Całkowity koszt półkolonii wynosi 181 złotych( w tym 45 złotych za wyżywienie uczestnika 

– obiad).    

5. Kwotę 136 złotych ( koszt biletów wstępu ) Rodzice/Opiekunowie  wpłacają do dnia 

26.01.2022 r.  na konto: 

08 1020 5226 0000 6902 0418 5625 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  

Tytuł wpłaty-imię i nazwisko dziecka- półkolonie  

 

6. Płatność za obiady w wysokości 45 złotych będzie doliczona do wpłat 

Rodziców/Opiekunów  za miesiąc luty. 

7. W przypadku nieobecności uczestnika w danym dniu  półkolonii koszty obiadów i  biletów 

wstępu są zwracane Rodzicom/Opiekunom  pod warunkiem poinformowania 

Organizatora najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności -telefonicznie( 71 798 69 

28) lub mailowo                                                                               ( 

sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl  

8. Organizator , ze względu na sytuację epidemiologiczną , zastrzega sobie prawo do 

odwołania półkolonii. Rodzicom/Opiekunom zostaną zwrócone wówczas niewykorzystane 

przez Uczestników koszty półkolonii.    

9. Organizator traktuje wszystkich Uczestników jako osoby niezaszczepione (o ile 

Rodzice/Opiekunowie nie poinformują Organizatora o fakcie zaszczepienia dzieci). 

10. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci są zdrowi , nie mają 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej izolacji lub 

kwarantannie. 

11. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na odizolowanie dziecka od grupy rówieśniczej do czasu 

odebrania go z półkolonii.  

12. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzając lub odbierając dzieci , przebywając w budynku 

szkoły  są zobowiązani do:  

1) Noszenia maseczki zakrywającej usta i nos.  

2) Dezynfekcji rąk. 

3) Pozostania  w oznaczonej strefie na parterze budynku szkoły z zachowaniem 

bezpiecznej odległości od innych osób ( min. 1,5 m).   

13. Rodzice/Opiekunowie  są zobowiązani do : 

1) Punktualnego przyprowadzania dzieci bez jakichkolwiek objawów chorobowych                             

( gorączka , kaszel, katar, duszności, biegunka, wysypka itp.). 

mailto:sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl


2) Punktualnego odbierania dzieci półkolonii ( w przypadku zgody na samodzielny 

powrót dziecka Rodzic/Opiekun składa Organizatorowi  stosowne oświadczenie w 

formie pisemnej.  

3) Udostępnienia Organizatorowi danych do szybkiego komunikowania się ( nr 

telefonu). 

4) Zaopatrzenia Uczestników półkolonii w maseczki ochraniające usta i nos. 

5) Niezwłocznego ( maksymalnie do 1,5 godziny) odbioru dziecka w przypadku 

wystąpienia u niego niepokojących objawów chorobowych ( temperatura powyżej 

37ºC, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka)  

6) Niezwłocznego poinformowania Organizatora o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2  

dziecka lub osób z jego bezpośredniego otoczenia -telefonicznie : 71 798 69 28 lub 

mailowo: sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl 

14. W przypadku nałożenia na dziecko kwarantanny ( zakażenie wirusem osób                                                    

z   bezpośredniego otoczenia) Rodzic/Opiekun może starać się o zwrot kosztów za dni,                                

w których dziecko nie uczestniczyło w półkolonii. 

15. Organizator nie odpowiada za sprzęt elektroniczny Uczestników przyniesiony do szkoły na 

czas półkolonii.  
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