
REGULAMIN PÓLKOLONII „Letnia Szkoła z Edukacją”  

ORGANIZOWANEJ   

 PRZEZ SPOŁECZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ STOWARZYSZENIA „EDUKACJA”  

(dalej jako: „Regulamin)  

  

 I.  PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA   

1. Organizatorem półkolonii „Letnia Szkoła z Edukacją” jest Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia 

„Edukacja” (zwany dalej: „Organizator”).   

2. Półkolonia organizowana jest zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 z 

późn. zm.) oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa 

Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.  

3. Zajęcia w ramach Półkolonii realizowane będą w dniach 18-28 sierpnia 2020 r. od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.50 do 13.25 .  

4. Opieka w ramach Półkolonii realizowana będzie w dniach 18-28 sierpnia 2020 r. od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.30 do 8.50 oraz od 13.25 do 16.20 (dla uczniów klas 0-3 i przedszkola) .  

 

  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA i ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

1. W Półkolonii mogą wziąć udział obecni uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia 

„Edukacja” oraz dzieci rozpoczynające naukę w Społecznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Edukacja” 

w roku szkolnym 2020/2021.  

2. W Półkolonii mogą brać udział dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na ich 
uczestnictwo, dowodem czego jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego przed rozpoczęciem  

Półkolonii oświadczeń i zgód, o których mowa w załącznikach nr 1-3 do niniejszego Regulaminu. Odmowa 

podpisu zgód lub oświadczeń jest równoznaczna z brakiem możliwości uczęszczania dziecka na Półkolonię. 

Podpisane oświadczenia i zgody należy przesłać w formie podpisanych skanów przed rozpoczęciem 

Półkolonii na adres mailowy: szkolaedukacja@home.pl a podpisane oryginały dostarczyć najpóźniej w dniu  

rozpoczęcia Półkolonii do sekretariatu szkoły. 

3. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszający dziecko do udziału w Półkolonii potwierdza tym samym jego 

obecność na Półkolonii.  

4. Zgłoszenie i udział dziecka w Półkolonii są możliwe wyłącznie pod warunkiem, że dziecko jest zdrowe, nie 

ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkuje lub zamieszkiwało z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem Półkolonii.   

5. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się, że osoba odprowadzająca dziecko na Półkolonię oraz 

odbierająca dziecko będzie osobą zdrową, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkującą z 

osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed 

rozpoczęciem Półkolonii.  

6. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do odebrania dziecka z Półkolonii w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).   

7. Wszyscy Uczestnicy Półkolonii zobowiązani są do stosowania zasad opisanych W Procedurach organizacji 

zajęć i pobytu dzieci i młodzieży w szkole w warunkach pandemii COVID 19  

8. Rodzic zapewnia uczestnikowi wodę butelkowaną i śniadanie/lunch (posiłek do spożycia każdego dnia w 

przerwie między zajęciami). 

9. Organizator ma prawo do wykluczenia z Półkolonii Uczestnika, który zakłóca ich przebieg lub zachowuje się 

niestosownie.  

10. Uczestnik Półkolonii powinien zostać pouczony przez rodziców lub opiekunów prawnych o obowiązku 

stosowania się do wytycznych i zaleceń osób prowadzących zajęcia w szczególności dotyczących stosowania 

środków higieny osobistej oraz utrzymywania dystansu społecznego z innymi osobami i Uczestnikami 

Półkolonii.   

11. Uczestnik Półkolonii może być odebrany z zajęć przez rodzica/opiekuna prawnego lub innego zdrowego, 

pełnoletniego domownika – upoważnionego na piśmie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Procedury, 

z wyłączeniem osób: 60+ (nie dotyczy opiekunów prawnych), z osłabioną odpornością oraz przebywających 



na kwarantannie i ich domowników, przebywających w izolacji, powracających zza granicy, przeziębionych, 

chorych.   

12. Uczestnik Półkolonii może sam wracać do domu po zakończeniu zajęć o ile rodzic/opiekun prawny wyrazi 
na to zgodę i podpisze stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

  

 III.  PRAWA  DO  WIZERUNKU/GŁOSU/WYPOWIEDZI  DO  ARTYSTYCZNYCH  WYKONAŃ/PRAC  

ARTYSTYCZNYCH/PLASTYCZNYCH  

1. Filmowanie oraz fotografowanie podczas zajęć na Półkolonii możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego 

zajęcia. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich 

publikacji, bez uprzedniej zgody prowadzącego oraz pozostałych członków grupy uczestniczących w 

Półkolonii.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/audio/video/audio-video z zajęć realizowanych w 

ramach Półkolonii z wizerunkiem/ głosem/wypowiedzią Uczestnika czy artystycznym wykonaniem/pracą 

artystyczną/plastyczną wykonaną przez Uczestnika utrwalonych jako utwór 

fotograficzny/audio/video/audiowizualny i ich publicznego udostępnienia do celów informacyjnych, 

promocyjnych i archiwalnych związanych z Półkolonią oraz działalnością statutową Organizatora  

3. Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszając Uczestnika wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz  

Organizatora i Partnerów prawa do utrwalonych podczas Półkolonii jako Utwór: 

audio/fotograficzny/audiowizualny w postaci wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika czy artystycznego 

wykonania/pracy artystycznej/plastycznej powstałych podczas Półkolonii z prawem przenoszenia na osoby 

trzecie, w zakresie określonym poniżej, który obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) utrwalenie za 

pomocą zapisu obrazu i dźwięku, obrazu w formie analogowej i cyfrowej;  

2) zwielokrotnienie Utworu za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;  

3) wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, użyczenia oraz najem 
egzemplarzy na których Utwór utrwalono,   

4) rozpowszechnianie Utworu w każdy inny możliwy sposób, w tym retransmisja/publikacja w prasie, 

radiu i telewizji, droga naziemna oraz satelitarna;  

5) umieszczenie Utworu na serwisach internetowych Organizatora, w ich mediach społecznościowych w 

tym kanałach na YouTube, Facebook; w szczególności na polach eksploatacji tj. publicznego 

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym,   

6) publiczne odtworzenie;  

7) wykorzystanie Utworów lub dowolnych jego fragmentów w innym utworze, w szczególności w 

utworach zależnych.  

  

 IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Uczestnicy Półkolonii oraz rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do przestrzegania 

niniejszego Regulaminu a uczestnictwo w Półkolonii jest równoznaczne z jego akceptacją przez dzieci i 

rodziców lub opiekunów prawnych.  

2. Koszt szkód poczynionych przez Uczestnika Półkolonii pokrywa rodzic lub opiekun prawny dziecka.  

3. Dane osobowe Uczestnika Półkolonii oraz rodziców i opiekunów prawnych będą przetwarzanie zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw ie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE z dnia 4.05.2016 r., L/119/1). 

Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Formularzu Zgłoszenia 

jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach. Administratorem danych jest Organizator, który będzie je 

przetwarzał i powierzy dane podmiotom partnerskim tylko i wyłącznie w celach zgodnych z działalnością 

statutową, a w szczególności w związku z organizacją półkolonii i jej programu.  

4. Rodzic lub opiekun prawny dziecka oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, że pomimo zachowania 

przez prowadzących zajęcia wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne ryzyko 

zakażenia mojego dziecka/dzieci, mnie jako uczestnika Zajęć* jak i członków mojej rodziny oraz osób 

najbliższych koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) w  związku z posłaniem mojego dziecka/dzieci 

i mojego udziału w Zajęciach oraz,   

5. Rodzic lub opiekun prawny dziecka akceptuje fakt, i oświadcza, że jest w pełni świadomy, że pomimo 

zachowania przy organizacji Półkolonii wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne 



ryzyko zakażenia Uczestnika Półkolonii koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) oraz że posyła 

swoje dziecko Półkolonię na własne życzenie i własną odpowiedzialność.   

6. Program Półkolonii może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora.  

7. Regulamin Półkolonii jest udostępniony na stronie internetowej szkolaedukacja.torun.pl 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie 

z chwilą jego publikacji na szkolaedukacja.torun.pl 

  

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Procedury organizacji zajęć i pobytu dzieci i młodzieży w SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 
STOWARZYSZENIA EDUKACJA  w warunkach PANDEMII  COVID 19.  

Załącznik nr 2 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA PÓŁKOLONIĘ  

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 


