
Regulamin półkolonii/zimowiska SP 2 w 2022 r. i oświadczenie opiekunów 
prawnych. 

Uczestnicy półkolonii 

1. W zimowisku uczestniczą wyłącznie uczniowie SP 2 w Zielonej Górze, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

2. Półkolonia odbywa się w godzinach 8.00 – 16.00. Przyjmujemy dzieci od 7.45. Dzieci nieodebrane do 
16.00 w przypadku braku możliwości kontaktu z opiekunami będą przekazywane na najbliższy 
posterunek policji. 

3. Dzieci przyjmowane będą do godziny 8.00. Opiekun prawny wskazuje w oświadczeniu w jaki sposób 
i przez kogo dziecko będzie odbierane z zimowiska 

4. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie, przez opiekunów prawnych wcześniej wymienionych 
opłat za zajęcia sportowe i za obiady (dwa różne konta). 

5. Rodzice uczestników oświadczają w poniżej zamieszczonym oświadczeniu, że zapoznali wcześniej 
uczestników z regulaminem i wytycznymi dotyczącymi warunków udziału i stosowania zasad 
obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły, a także z zasadami obowiązującymi w 
związku z covid. 

6. Jeżeli organizator półkolonii zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C,  kaszel, duszność odizoluje dziecko i 
niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym 
środkiem transportu. 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii oświadczają że: 

1. Zapoznali się z wytycznymi MEN oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków udziału i 
stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły. 

2. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numery telefonów lub inny kontakt 
umożliwiający szybką komunikację. 

3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 1 godziny – odbioru uczestnika z półkolonii, jeśli u ich 
dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby. 

4. Osoby odprowadzające oraz odbierające dziecko ze szkoły będą zdrowe, bez objawów 
chorobowych.  

5. Wspomniane osoby mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły, w której obowiązują 
następujące zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,  

d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 
obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

6. Opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na 
chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału 
w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.  

7. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko, uczestnika półkolonii w indywidualną osłonę nosa i ust do 
zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 



Zasady bezpieczeństwa w miejscu półkolonii 

1. Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonych i stałych salach. Skład grupy nie 
ulega zmianie. 

2. Zabrania się kontaktowania między uczestnikami z różnych grup.  

3. Program półkolonii będzie realizowany w szkole i jej okolicy, w miejscach zapewniających 
ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

4. Wyjścia grupowe i wycieczki odbywać się będą tylko w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 
zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

Wyżywienie 

1. Obiady będą przygotowywane przez szkolną kuchnię podawane w szkolnej stołówce.  

2. Spożywanie posiłków będzie odbywać się  z zachowaniem dystansu.  

3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w 
pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. Dzieci nie mogą dzielić się przyniesionymi posiłkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA ZIMOWISKA 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami obowiązującymi w SP 2 podczas zimowiska 2022 
i zapoznałem z nimi uczestnika 

 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka 

 

Dziecko będzie odbierane z zimowiska przez: 

1.  ……………………………………………… 

2.  ………………………………………………  

3.  ………………………………………………. 

4. ……………………………………………….. 

 

Zobowiązuję/emy się odebrać z półkolonii dziecko w ciągu 1 godziny od wezwania w wypadku 

wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych. 

Ważne informacje o chorobach, problemach zdrowotnych, lekach zażywanych przez  uczestnika 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Inne ważne informacje na temat uczestnika 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numery telefonów, pod którymi będziemy zawsze dostępni podczas pobytu dziecka na półkolonii: 

 

1.  ……………………………………………. 

2.  ……………………………………………. 

3.  …………………………………………….                                                                           
                                               

 

Czytelny podpis/y opiekuna/ów 

 

………………………………….............                               ………………………………………… 


