Regulamin półkolonii „FERIE z MOSiRem”
w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r.
1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców/instruktorów w poszczególne
dni w poszczególnych godzinach:
 poniedziałek, środa, piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00,
 wtorek, czwartek od godz. 8.00 do godz. 15.00.
2. Opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z wyznaczonych miejsc:
 poniedziałek, środa, piątek - Akademia Ruchu, ul. Czwartaków 6,
 wtorek, czwartek – ORLEN ARENA, ul. Plac Celebry Papieskiej 1 (wejście K7).
3. W każdy dzień pobytu podczas Półkolonii „FERIE Z MOSiRem”, wyżywienie (ciepłe danie) dla
każdego uczestnika zapewnia MOSiR Płock.
4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
Dzieci są odbierane z placówki zgodnie z pkt. 2 wyłącznie przez osoby wskazane
w pkt. 7 „karty zgłoszenia” do Półkolonii „FERIE Z MOSiRem”.
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać
oświadczenie, a w pozostałych przypadkach podpisać oświadczenie na miejscu odbioru o
odbieraniu dziecka.
6. Uczestnicy sportowych półkolonii mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
ferii.
7. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców/instruktorów,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) brać udział w realizacji programu półkolonii,
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
h) przestrzegać regulaminów obiektów sportowych, na których odbywają się zajęcia.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
tel. 24 367 26 86
NIP: 774-323-19-01 / KRS 0000661653
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 88 570 000,00 zł

www.mosirplock.pl

Za

szkody

wyrządzone

przez

dziecko,

materialnie

odpowiedzialni

się

rodzice

lub opiekunowie.
8. Samowolne

oddalanie

się

od

opiekunów,

niesubordynacja,

niezdyscyplinowanie,

nie wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy zagubione przez
uczestników.
10. We wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem decyduje kierownik półkolonii
„FERIE z MOSiRem”.
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/em się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego
treść:

…..............................................................................................
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna
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