Regulamin wypoczynku zorganizowanego w Mieście Sulejówek dla dzieci i młodzieży
w czasie ferii letnich w formie półkolonii
1. Organizatorem wypoczynku w Mieście Sulejówek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii
letnich w formie półkolonii jest Miasto Sulejówek.
2. Wypoczynek zostanie zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Pierwszego
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 05-070 Sulejówek ul. Idzikowskiego 2a oraz
równolegle w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka, 05-071 Sulejówek
ul. Narutowicza 10, zwanych dalej placówkami.
3. W placówkach będzie obowiązywał reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Zajęcia w ramach wypoczynku będą się odbywały w okresie od 5 lipca 2021 r.
(poniedziałek ) do 13 sierpnia 2021 r. (piątek) od poniedziałku do piątku w przedziale
czasowym od 07.30 do 16.30.
5. W ramach wypoczynku przewidziane są zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i warsztatowe,
opieka fachowej i doświadczonej kadry, wycieczki wyjazdowe, wyjazdy na basen,
wyżywienie oraz materiały do zajęć.
6. Uczestnikiem wypoczynku może być dziecko, które:
1) od września 2021 r. rozpocznie naukę w klasie I szkoły podstawowej lub będzie
kontynuowało naukę w klasach II-VIII szkoły podstawowej,
2) mieszka na terenie Miasta Sulejówek i/lub uczy się w szkole na terenie Miasta
Sulejówek.
7. Uczestnicy wypoczynku przebywać będą pod stałą opieką wychowawców od godz. 7:30
do godz. 16:30. W przypadku organizacji wycieczek wyjazdowych lub wyjazdów na
basen godzina zakończenia zajęć może ulec zmianie.
8. Rodzice zobowiązani będą do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia
najpóźniej do godz. 9.00 oraz odbioru dziecka po zakończeniu zajęć od godz. 15.00 do
godz. 16.30. Nieprzestrzeganie godzin przyprowadzania i odbioru będzie traktowane jako
nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy
uczestników wypoczynku.
9. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko bez objawów infekcji (m.in. gorączka,
kaszel, katar, duszność, wysypka, biegunka, osłabienie itp.).
10. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko przygotowane do stosowania się do
wytycznych i regulaminów związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz
przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.
11. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko, które w okresie ostatnich 10 dni przed
rozpoczęciem udziału w wypoczynku nie zamieszkiwało z osobą przebywającą w izolacji
w warunkach domowych i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
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12. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć w przypadku
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura,
kaszel, katar, duszności).
13. Osoba przyprowadzająca dziecko na zajęcia musi być zdrowa, nie mieć objawów infekcji
lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku oraz
zobowiązana jest do przestrzegania w przestrzeni wspólnej wszelkich środków
ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek
jednorazowych i zachowania 1,5 metrowego dystansu.
14. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko powinna ograniczyć czas przebywania w
przestrzeni wspólnej na terenie placówki do niezbędnego minimum. Osoba
ta zobowiązana jest opuścić placówkę bez zbędnej zwłoki.
15. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko może wejść jedynie do przestrzeni
wspólnej placówki, nie może odprowadzić dziecka do sali ani przemieszczać się
po placówce.
16. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu
COVID-19, rodzic ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie
zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.
17. Należy zaopatrzyć dziecko w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
18. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, przed
przyjęciem dziecka na zajęcia, wyznaczony pracownik będzie mierzył temperaturę
dziecku termometrem bezdotykowym.
19. Rodzice będą odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
20. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie
stosownie do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć oraz do zapewnienia
dziecku śniadania.
21. Samowolne oddalenie się dziecka od opiekunów, nie wykonywanie poleceń
wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało
wykluczeniem uczestnika z udziału z wypoczynku.
22. Rodzice będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka,
szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być
powodem wykluczenia ucznia z udziału w wypoczynku.
23. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wypoczynku odpowiedzialność ponoszą rodzice,
którzy jednocześnie pokryją wszelkie straty powstałe z winy uczestnika.
24. O rezygnacji z udziału w wypoczynku rodzice uczestnika informują organizatora
w formie pisemnej, w tym mailowej.
25. Jako rezygnacja z udziału w wypoczynku rozumiana jest też dwudniowa niezgłoszona
nieobecność uczestnika w placówce.
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26. Każda grupa uczestników wypoczynku nie będzie przekraczać 15 osób (w przypadku
dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) i 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).
27. Organizator zapewni stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody
do użytkowania na terenie obiektu.
28. Do każdej grupy przydzieleni zostaną na dany dzień, w miarę możliwości
organizacyjnych, ci sami wychowawcy.
29. Dziecko nie może przynosić z domu żadnych przedmiotów, w tym m.in. zabawek,
sprzętu sportowego, telefonów, mp3.
30. W placówce ograniczone zostanie przebywanie osób z zewnątrz. Dopuszcza się
możliwość przebywania na terenie placówki osób zdrowych, realizujących zajęcia
opiekuńcze, sportowe, kulturalne i wychowawcze, przy zachowaniu zasad reżimu
sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowania rękawiczek jednorazowych
lub dezynfekcji rąk.
31. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone w ramach wypoczynku będą bezpłatne.
32. Uczestnicy wypoczynku będą mogli skorzystać z płatnego obiadu.
33. Rodzice dzieci, które nie będą korzystały z obiadów, są zobowiązani do zapewnienia
dziecku suchego prowiantu na cały dzień. W placówce nie będzie możliwości
odgrzewania obiadu przyniesionego z domu.
34. Rodzice dzieci, które będą korzystały z obiadów, są zobowiązani do wniesienia opłaty
w wysokości 10 zł dziennie za obiad najpóźniej do dnia 01.07.2021 r. zgodnie
z informacjami przesłanymi na adres e-mail podany w karcie kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku. Brak wniesienia opłaty za obiad w podanym terminie oznacza całkowitą
rezygnację z obiadu.
35. Rodzice są zobowiązani do pokrycia ewentualnych kosztów obiadów w przypadku
organizacji całodziennych wycieczek wyjazdowych.
36. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa dziecka w wypoczynku jest kompletne,
poprawne wypełnienie i podpisanie wszystkich oświadczeń oraz złożenie oryginału
karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, stanowiącej załącznik do
regulaminu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Karta kwalifikacyjna uczestnika
wypoczynku” na Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek, 05-070
Sulejówek ul. Dworcowa 55, w terminie do 11 czerwca 2021 r. Dopuszcza się
włożenie zamkniętej opisanej koperty do skrzynki listowej umieszczonej przy drzwiach
wejściowych do Urzędu Miasta Sulejówek, 05-070 Sulejówek ul. Dworcowa 55 bez
konieczności wchodzenia do budynku.
37. Na wskazany w karcie kwalifikacyjnej adres e-mail zostanie wysłana wiadomość
potwierdzająca zakwalifikowanie uczestnika do udziału w wypoczynku, zawierająca
wzory wymaganych dodatkowych oświadczeń oraz zawierająca szczegółowe informacje
dot. wniesienia opłaty za obiad (jeżeli dotyczy).
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38. Wydrukowane i podpisane przez rodzica dodatkowe oświadczenia, o których mowa
w ust. 37 uczestnik wypoczynku musi przynieść ze sobą w pierwszym dniu wypoczynku
i przekazać do wychowawcy. Brak wymaganych oświadczeń uniemożliwia wzięcie
udziału w wypoczynku.
39. Szczegółowych informacji dot. organizacji wypoczynku udziela kierownik wypoczynku
Pani Anna Rosa tel. 22 76 06 205, e-mail: arosa@umsulejowek.pl
40. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
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