
Regulamin organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, i naboru na półkolonie 

„Przez kraje i kontynenty z Długoszem” 

Wypoczynek dla dzieci w formie półkolonii w szkole organizowany jest  na podstawie Art. 

92c. ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2198 z późn. zm.)   

1. Organizatorem wypoczynku jest Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza ul. 

Łęgska 26 87-800 Włocławek.  

2. Wypoczynek ma charakter półkolonii. Półkolonie są finansowane z grantu Fundacji 

Anwil dla Włocławka.  

3. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku:  

 I grupa – do 10 roku życia,  

 II – powyżej 10 roku życia. 

4. Celem organizowanego wypoczynku jest: 1) zapewnienie opieki uczniom rodziców 

pracujących, 2) wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, 3) rozwijanie 

zainteresowań uczniów, 4) podniesienie bezpieczeństwa uczniów w czasie wakacji.  

5. Nabór jest otwarty i  prowadzony będzie od dnia 11.06.2018 r. do dnia 20.06.2018 r. w 

sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc.  

6. Organizacja wypoczynku obejmuje dwa turnusy, w okresie:  

 25.06 – 30.06.2018 r. - I turnus;   

 20.08 – 25.08 – II turnus. 

7. Informacje o naborze znajdują się na stronie internetowej szkoły.  

8. Półkolonie są bezpłatne.  

9. Warunkiem przyjęcia jest złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionej karty uczestnika 

wypoczynku. 

10. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

11. Z uwagi na zaplanowany podział na grupy wiekowe obowiązują następujące limity 

miejsc: dzieci do 10 roku życia – 40 miejsc, dzieci powyżej 10 roku życia – 30 miejsc. 

Łącznie 70 miejsc na jednym turnusie.  Organizator zastrzega sobie prawo przesunięć w 

przypadku braku chętnych w poszczególnych grupach wiekowych. 



12. Po wyczerpaniu miejsc tworzy się listę rezerwową chętnych do uczestnictwa                         

w wypoczynku i  w przypadku rezygnacji  wcześniej zakwalifikowanego uczestnika 

przyjmuje się  na wolne miejsce wg kolejności zgłoszeń. 

13. Osoba zakwalifikowana do pierwszego turnusu, która deklaruje chęć uczestniczenia w 

drugim turnusie zostaje automatycznie wpisana na listę rezerwową. Jej udział w drugim 

turnusie jest możliwy wyłącznie w przypadku wolnych miejsc. 

14. Kwalifikacji  do przyjęcia kandydata na półkolonie dokonuje kierownik półkolonii.  

15. Lista dzieci zakwalifikowanych na półkolonie (oba turnusy) będzie dostępna od 

22.06.2018r w sekretariacie szkoły. 

16. W przypadku zbyt małej liczby chętnych zostanie zorganizowany nabór uzupełniający. 


