PÓŁKOLONIE – ZIMA 2021
INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

PROCEDURA ZAPISÓW NA PÓŁKOLONIE – ZIMA 2021

1. Zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji na Półkolonie – zima 2021”.
2. Zapisać uczestnika półkolonii letnich telefonicznie pod nr telefonu 42 686 34 45 od dnia 17.12.2020 r.,
w godz. 9.00-16.00, przygotować w tym celu dane: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres zamieszkania,
telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych.
3. Pobrać ze strony internetowej www.palacmlodziezy.lodz.pl, zakładka „Półkolonie ZIMA 2021”
następujące dokumenty:
- „Karta kwalifikacyjna uczestnika” (w przypadku niewypełnienia w punkcie 8 danych
o szczepieniach ochronnych, wymagane ksero książeczki szczepień),
- „Regulamin uczestnika zajęć stałych – półkolonie – zima 2021” (ważne, aby podać numery
dowodów osobistych osób, które będą odbierały dziecko z półkolonii, również rodziców),
- „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka”.
4. Wypełnić i podpisać powyższe dokumenty (na każdy tydzień należy przygotować oddzielny zestaw
dokumentów, według wzoru znajdującego się na stronie internetowej www.palacmlodziezy.lodz.pl
w zakładce „Półkolonie ZIMA 2021”).
5. Złożyć powyższe dokumenty w Recepcji PM do dnia 23.12.2020 r. w godzinach 6.00-22.00.
6. Dokonać wpłaty w STYCZNIU do 3.01.2021 r.), wpłaty nie należy dokonywać w grudniu 2020 r.:
Kwota: 60 zł / 1 tydzień; 75 zł / 2 tydzień
Na rachunek:
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
Łódź, al. Wyszyńskiego 86
nr konta: 05 1560 0013 2011 0050 0249 0003
w tytule: Półkolonie - zima, od……………… do……………, imię i nazwisko dziecka
7. WAŻNE!
Pobrać ze strony internetowej www.palacmlodziezy.lodz.pl, zakładka „Półkolonie ZIMA 2021”
„Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika Półkolonii- zima 2021 oraz o wyrażeniu zgody na pomiar
temperatury ciała uczestnika”, wypełnić i oddać kierownikowi wypoczynku w pierwszym dniu obecności
uczestnika na półkoloniach. Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone, dziecko nie zostanie przyjęte na
zajęcia.
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8. WAŻNE!
W pierwszym dniu obecności dziecka na półkoloniach należy przedstawić kierownikowi potwierdzenie wpłaty.
Jeśli potwierdzenie nie zostanie przedstawione, dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia.

UWAGA!
Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2020 Dyrektora Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi w sprawie
regulaminu rekrutacji i procedury zapisów na półkolonie – zima 2021, informujemy, że w przypadku
nie przedstawienia dowodu wpłaty lub niezłożenia dokumentów w określonych terminach uczestnik
będzie skreślony z listy osób zapisanych na półkolonie. Zwolnione miejsce będzie przeznaczone dla
osób zapisanych na liście rezerwowej.
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