
 

 
 
 

Regulamin półkolonii zimowej (zimowiska)  

w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna 
 
1. Organizatorem półkolonii zimowej, zwanej dalej zimowiskiem,  jest Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Łososina Dolna, 33 -314 Łososina Dolna 400, NIP 734 301 50 80,  przy współpracy z Centrum 

Edukacji i Animacji EduAnima. 

2. Kadra zimowiska (kierownik, wychowawcy, animatorzy) są pracownikami Centrum Edukacji i 

Animacji EduAnima. 

3. Wychowawcy i animatorzy odpowiadają za bezpieczne prowadzenie zajęć oraz wyjścia w teren, a 

także przeprowadzenie zajęć zgodnie z założeniami dydaktycznymi.  

4. Zajęcia będą prowadzone zarówno w budynku Centrum, jak i w plenerze (przy odpowiednich 

warunkach atmosferycznych). 

5. Planując i realizując zajęcia wychowawcy biorą pod uwagę stan zdrowia uczestników i warunki 

pogodowe. 

6. Uczestnik zimowiska zobowiązani są do:  

• ubrania się w odzież zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo, umożliwiającą odbycie zajęć w 

budynku (obowiązuje obuwie na zmianę) oraz  w terenie w zróżnicowanych warunkach pogodowych; 

zaleca się wygodne obuwie i strój sportowy; 

• przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa przez cały czas trwania zajęć; 

• respektowania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia, wychowawców, kierownika półkolonii i 

pracowników Centrum; 

• niezwłocznego zawiadomienia wychowawcy o ewentualnych dolegliwościach lub złym 

samopoczuciu; 

• czynnego udziału w zajęciach, by jak najwięcej nauczyć się i zapamiętać; 

• pracy zgodnie z otrzymanymi instrukcjami; 

• dbania o czystość miejsc, w których przebywał podczas zajęć; 

• dbania o powierzony sprzęt.  

7. Uczestnikowi zimowiska zabrania się:  

• samowolnego oddalania się od grupy; 

• utrudniania prowadzenia zajęć (spóźnianie, łamanie zasad bezpieczeństwa, niewłaściwe zachowanie 

się); 

• utrudniania współuczestnikom zajęć wykonywania zadań; 

• niszczenia mienia CKiP, EduAnima oraz przyrody.  

8. Uczestnictwo w zimowisku jest płatne, zgodnie z informacjami na plakatach. Rejestracja 

uczestników odbywa się telefonicznie 184448078 lub mailowo ckip@lososina.pl , a płatności należy 

dokonać przelewem na konto bankowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, w 

terminie do 13 stycznia 2022 r.  

9. W każdym dniu zimowiska dziecko otrzyma posiłek (drugie śniadanie, obiad i deser). Każdego dnia 

menu będzie dostępne w widocznym miejscu, w punkcie przyprowadzania i odbioru dzieci. 

10. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w związku z pandemią Covid-19. 

11. Rodzic jest zobowiązany do przyprowadzania i odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach. 

12. Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia do sekretariatu Centrum (pokój 208), w terminie do 13 

stycznia 2022 r. wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. wypełnionej i podpisanej karty 

kwalifikacyjnej , oświadczenia dotyczącego Covid-19, oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział 

dziecka w półkolonii zimowej.  

 

Kwotę 450 zł za udział w półkolonii należy przelać, do 13 stycznia, na rachunek bankowy Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna nr: 

57 8818 0009 2001 0000 0039 0012 

Tytułem: Opłata za półkolonię zimową oraz imię i nazwisko dziecka 
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