Ferie zimowe 2020 Termin półkolonii
Zima w Jedynce

Miejsce

20.01 - 24.01.2020r.
Szkoła Podstawowa nr 1

Wiek uczestników: 7 - 14 lat
Godziny zajęć na półkolonii: 8.00 – 16.30
KARTA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Ulica:

Kod:

Miejscowość:

Nr domu:

Telefony kontaktowe:
Nazwa szkoły:
Adres szkoły:
PESEL:

I.
Warunki uczestnictwa w półkolonii:
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu zimowiska oraz
poleceń wychowawców.
2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie aktualnej
legitymacji szkolnej.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny,
rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników
podczas pobytu i w środkach transportu.
4. W przypadku poważnego naruszenia zasad i reguł zimowiska uczestnik
zostanie z niej wydalony pod opieką rodzica/opiekuna.
5. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone
podczas pobytu na półkolonii.
6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani uiścić opłatę w wysokości 
180 zł
do 10.01.2020 r. W szczególnych przypadkach, po ustaleniu
z kierownikiem zimowiska - Sylwią Majewską, w pierwszym dniu

zimowiska.
7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia dziecku drugiego
śniadania, obuwia zamiennego oraz rzeczy na zmianę.
II. Informacje o dziecku:
1. Czy dziecko przyjmuje jakieś leki na stałe:
TAK

NIE

(właściwe podkreślić)

Jeśli TAK to jakie: ......................................................................................................................
2. Jazdę autobusem/tramwajem znosi
DOBRZE

ŹLE
(właściwe podkreślić)

3. Inne istotne uwagi ostatnie zdrowia dziecka: 
….........................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

4. Upoważniam wymienione osoby do odbioru dziecka z zimowiska:
…..................................................................................
…..................................................................................

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka z półkolonii (wyłącznie dzieci z klas IV –
VIII)
podpis rodziców/ opiekunów …...............................................................

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zimowisku 
Zima w Jedynce w
Szkole Podstawowej nr 1 w Sopocie w terminie 20.01. - 24.01.2020 r. oraz
na wszystkie wyjścia poza teren szkoły w ramach zajęć programowych.
Jednocześnie własnym podpisem oświadczam, że podałem(am) pełne
informacje o stanie zdrowia dziecka. W razie zaistniałej potrzeby wyrażam
zgodę na leczenie szpitalne dziecka, zabiegi diagnostyczne, operacje.
Stwierdzam, że podałem (am) wszelkie znane mi informacje o dziecku,
które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas pobytu na

zimowisku. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa dziecka na
półkoloniach, regulamin oraz program półkolonii.
…..................................................................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

REGULAMIN ZIMOWISKA
Zima w Jedynce
Opiekunowie na zimowisku dokładają wszelkich starań, aby stworzyć
dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo
w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

Uczestnicy zimowiska mają prawo do:
➢

spokojnego wypoczynku

➢

uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach
organizowanych podczas półkolonii

➢

korzystania ze wszystkich atrakcji i sprzętów udostępnionych przez szkołę

➢

wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian programowych

Uczestnicy zimowiska mają obowiązek:
➢

przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa na zimowisku,

➢

przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,

➢

trzymać się blisko grupy i opiekunów,

➢

słuchać i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna,

➢

szanować cudzą i osobistą własność,

➢

doceniać i szanować pracę innych

Postanowienia ogólne:
➢

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków
dyscyplinarnych w stosunku do uczestników półkolonii (włącznie
za skreśleniem z listy uczestników oraz niezwróceniem płatności
za niewykorzystaną część turnusu) w przypadku rażącego łamania zasad
uczestnictwa na półkoloniach.

Program zimowiska
Zima w Jedynce
Termin zimowiska:20.01. - 24.01.2020 r.
Miejsce:Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie
Uczestnicy:Uczniowie klas I – VIII
Ilość uczestników:20 dzieci – klasy I – III
20 dzieci – klasy IV – VI
Termin składania kart:do 10.01.2020 r. (w sekretariacie szkoły bądź do
wychowawców klas)
Koszt:
180
zł (wpłat dokonujemy razem ze zwrotem wypełnionej karty lub
w szczególnych przypadkach i po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły
w pierwszym dniu zimowiska.

Ramowy rozkład dnia:
1 8.00 – 8.30

Zbiórka w świetlicy

2 8.30 – 10.00

Zabawy integracyjne, gry planszowe, xbox,
zabawy w sali gimnastycznej, …

3 10.10 – 10.20

Przygotowanie do śniadania...

4 10.20 – 10.50

Drugie śniadanie – wspólny posiłek,
porządkowanie miejsca posiłku (dyżury)

5 11.00 - 13.30

wyjścia wg harmonogramu

6 13.40 - 14.00

Obiad

7 14.00 – 16.00

Zajęcia programowe – warsztaty plastyczne, nauka
piosenek, śpiew, swobodne gry i zabawy

8 16.30

Odbiór dzieci z zimowiska

Proponowane zajęcia tematyczne:
Dzień I (poniedziałek): Warsztaty plastyczne wykonanie logo zimowiska,
zajęcia integracyjne, rozgrywki sportowe, turniej
gier planszowych
Dzień II (wtorek): Nie straszna nam zima!– wyjście na Lodowisko
w Hali Olivii
Dzień III (środa): Zimowe szaleństwa– gra terenowa, wyjście do
Leśniczówki w Sopocie - ognisko, rozmowa z
leśniczym na temat pomagania zwierzętom podczas
zimy
Dzień IV (czwartek): „Radość jest w nas” - wyjście do JUMCITY
Dzień V (piątek): – zabawa z elementami instrukcji, pokaz “Mam Talent”
podsumowanie tygodniowych działań wykonanie
fotorelacji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany proponowanych
zajęć.
Cennik wyjść:
Lodowisko: wejście 10 zł + wypożyczenie łyżew 7zł + wypożyczenie
kasku 2 zł
Kulig: 60 zł (kulig, ognisko i przejazd w obydwie strony)
JupCity 20 zł + 5 skarpety antypoślizgowe

