Regulamin półkolonii pt.: „Wakacje z Ambitnymi”
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach projektu ,,Wakacje 2022 w Płocku na wesoło” jest prowadzony zgodnie z art. 92a i
nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1116), rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 poz. 452).
2. Organizatorem półkolonii jest Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu”, nazywane dalej „organizatorem”.
3. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych turnusach (3x5 dni) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W
ww. godzinach uczestnicy przebywają pod opieką organizatora półkolonii. W każdym turnusie bierze udział 15 uczestników.
I turnus: 18-22 lipiec 2022 r.
II turnus: 25-29 lipiec 2022 r.
III turnus: 1-5 sierpień 2022 r.
5. Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest wypełnienie karty rekrutacyjnej dla każdego uczestnika wypoczynku przez
rodziców (opiekunów).
6. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dziecka do godz. 8.00 i odbierania go do godz.16.00.
Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie przez inną osobę pełnoletnią musi być potwierdzona podpisem
rodziców/opiekunów na oświadczeniu.
7. Zajęcia odbywają się według harmonogramu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.
8. Każdy Uczestnik ma obowiązek:
a) być zdrowym w dniu rozpoczęcia turnusu,
b) zapoznania się z obowiązującymi regulaminami (np. p.poż, bhp) oraz ramowym harmonogramem dnia i przestrzegania ich,
c) dbać o porządek w obiekcie i szanować mienie. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialni są jego
rodzice/opiekunowie,
d) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia innych,
natychmiast poinformować o tym wychowawcę, kierownika lub instruktora półkolonii,
e) bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wychowawców, kierownika, instruktorów półkolonii,
f) brania udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie turnusu. Zwolnienie z udziału w ww. zajęciach
może nastąpić jedynie przez wychowawcę, kierownika kolonii lub lekarza,
g) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość w swoim otoczeniu oraz zachowywać się kulturalnie, okazywać szacunek
kolegom, wychowawcom i innych osobom,
h) przestrzegać zasady ruchu drogowego.
i) uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu półkolonii bez wiedzy i zgody wychowawcy.
9. Każdy uczestnik ma prawo:
a) zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy,
b) uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych półkolonii,
c) korzystać ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów przewidzianych do realizacji programu półkolonii.

10. Wychowawcy realizują program półkolonii zgodnie z ustalonymi założeniami dydaktyczno – sportowymi.
11. W razie nagannego zachowania się dziecka na półkolonii będą zastosowane następujące kary porządkowe: zwrócenie uwagi
dziecku, ustne upomnienie dziecka, ustne przekazanie uwag o zachowaniu się dziecka rodzicom, powiadomienie rodziców
(opiekunów) o zachowaniu, wydalenie z półkolonii.
12. Pobyt dziecka na półkolonii jest równoznaczny z tym, że rodzic (opiekun) zgadza się z warunkami regulaminu półkolonii i
akceptuje je (pisemna deklaracja).
13. Za wszystkie urządzenia elektroniczne (np.: telefon komórkowy, MP-3, aparat fotograficzny itp.) oraz inne przedmioty
wartościowe przyniesione przez dzieci, pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie.
14. Opłata za uczestnika za jeden turnus półkolonii wynosi 50 PLN i należy ją dokonać na konto bankowe Stowarzyszenia.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione/zniszczone przez uczestników w trakcie trwania Półkolonii oraz
za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Organizator zwraca się z prośbą o nie
przynoszenie na Półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp. niekoniecznych do udziału
w zajęciach.
16. W karcie rekrutacyjnej rodzic/opiekun prawny uczestnika Półkolonii jest zobowiązany do wskazania m.in. zaburzeń
rozwojowych lub dolegliwości podopiecznego, jak również podawanych leków oraz zaleceń dietetycznych, jeśli takie występują.
17. Opiekunowie prawni uczestników Półkolonii są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki, gdzie odbywają się
zajęcia w ramach turnusu i z powrotem. W przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek
przedstawienia Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę okoliczność w formie pisemnej. Po zakończonych zajęciach, dzieci
odbierane są przez osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej, z wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do domu, o którym
mowa wyżej. W wypadku nieodebrania dziecka po godzinie 16.00, Organizator zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby
(Policja) o tym zdarzeniu.
18. Organizator zapewnia uczestnikom Półkolonii wyżywienie: drugie śniadanie, obiad oraz deser.
19. Rekrutacja do projektu odbędzie się w okresie 01.07.2022r. od godziny 00:00 do wyczerpania miejsc ale nie później niż do
10.07.2022r.. Proces rekrutacji będzie prowadzony za pośrednictwem poczty elektronicznej Stowarzyszenia. Komisja rekrutacyjna
wyłoni uczestników półkolonii na podstawie nadsyłanych kompletnych kart rekrutacyjnych i spełnieniu odpowiednich wymagań.
20. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Kartę rekrutacyjną na półkolonie należy przesyłać na e-mail:
biuro.ambitni@gmail.com. Karta rekrutacyjna w wersji pdf. musi byś podpisana elektronicznie przez Profil Zaufany. Inaczej
dostarczone dokumenty nie będą rozpatrywane. Weryfikacja kryteriów - na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna, o
zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna: Koordynator projektu wspólnie z Kierownikiem Półkolonii. W sumie 5 miejsc
postanowiono dedykować dzieciom pochodzenia ukraińskiego, które trafiły do Płocka z powodu wojny. W razie braku lub mniejszej
ilości kandydatów pochodzenia ukraińskiego, miejsca te zostaną dołączone do ogólnej puli uczestników.
21. Na półkolonie zakwalifikują się osoby zamieszkałe w Płocku z największą ilością punktów, które przydzielane będą za:
- wiek uczestnika: 5-8 lat 2 pkt., 9-12 lat 1 pkt.,
- zatrudnienie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika: obydwoje opiekunów/rodziców aktualnie pracuje- 3 pkt., jeden
opiekun/rodzic aktualnie pracuje – 2 pkt., oboje są aktualnie bezrobotni – 1 pkt.,
- ilość niepełnoletniego rodzeństwa (osób) w gospodarstwie domowym uczestnika: brak- 4 pkt., 1 os. – 3 pkt., 2 os. – 2 pkt. 3 os. i
więcej- 1 pkt.
- uczestniczenie podczas wakacji 2022 roku w innych zorganizowanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie,
półkolonie, obozy, oazy itp.) Tak—1 pkt., Nie- 2 pkt.
- czy uczestnik był wolontariuszem w roku szkolnym 2021/2022 Tak—2 pkt., Nie- 1 pkt.
W przypadku uzyskania równej punktacji decyduje kolejność prawidłowo przesłanej karty rekrutacyjnej.

Dzieci, które nie zostały przyjęte, wpisane będą na listę rezerwową. W przypadku przyjęcia uczestnika na półkolonie (po
zakończeniu rekrutacji) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dokonania wpłaty kwoty 50 PLN na konto
Stowarzyszenia.
Jeżeli rodzic nie dokona opłaty do 2 dni roboczych od otrzymania e-maila z nr konta, będzie to traktowane jako rezygnacja z
uczestnictwa jego dziecka w półkolonii i zwolnione w ten sposób miejsca zostaną przydzielone kolejnym uczestnikom z listy
rezerwowej.
22. Organizator zastrzega sobie prawo skontaktowania się telefonicznie jedynie z opiekunami/rodzicami dzieci, które przeszły
pozytywnie proces rekrutacji i zostaną uczestnikami półkolonii.
23. Uczestnictwo dziecka w półkoloniach jest równoznaczne z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna uczestnika zgody na
wykorzystanie jego wizerunku (zdjęcia, filmy) w celach udokumentowania projektu. Organizator zastrzega sobie prawo do
dokumentowania półkolonii za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć lub filmów w materiałach
promocyjnych i administrowanych przez siebie oraz interesariuszy projektu w drogach komunikacji elektronicznej/tradycyjnej w
ramach statutowej działalności Organizatora oraz interesariuszy projektu. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika pisemnie wyraża
zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku małoletniego Uczestnika.
24. Uczestnictwo dziecka w półkoloniach jest równoznaczne z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w tym kontaktowych w celu organizacji półkolonii. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z procedurą
kwalifikacyjną jest art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne
do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z realizacją półkolonii jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO), konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1
lit. c RODO), niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność przetwarzania
ze względu na ważny interes publiczny jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników wypoczynku oraz
osób mających z nimi kontakt (art. 9 ust. 2 lit. g RODO), niezbędność przetwarzania do celów archiwalnych (art. 9 ust. 2 lit. j
RODO), niezbędność przetwarzania do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w ramach prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
25. Uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie NNW podczas trwania półkolonii.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii jeżeli zaistnieje siła wyższa. Dla potrzeb niniejszego regulaminu,
"Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z
kwarantanną, embarga, rewolucje, zamieszki i strajki lub inne, które uniemożliwiają realizację półkolonii. W takim przypadku
osoby, które opłaciły zajęcia, otrzymają zwrot zapłaconych środków w terminie do 14 dni od dnia poinformowania przez
Organizatora o odwołaniu półkolonii.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści niniejszego Regulaminu, przy czym każda zmiana
musi być podawana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o zmianie i umieszczenie zmienionego regulaminu
na stronie internetowej Stowarzyszenia.
28. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.2016.452).
Akceptuję powyższy regulamin:

.......................................
(data)

………….....................................................................
(podpis rodziców/opiekunów)

