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REGULAMIN PÓŁKOLONII  
 

1. Podczas trwania wypoczynku w placówce obowiązuje reżim sanitarny zgodny z „Procedurami postępowania 

w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się koronawirusa  

w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi” . Dokument jest dostępny na stronie internetowej 

www.palacmlodziezy.lodz.pl w zakładce „ Półkolonie LATO 2020” 

2. Półkolonie są formą zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci z klas I - III. 

3. Zajęcia odbywają się w dwóch turnusach od 6 do  17 lipca oraz od 20 do 31 lipca 2020 dla maksymalnie 3 

grup po 12 dzieci, razem 36 dzieci w każdym turnusie 

4. Uczestnicy półkolonii mogą korzystać z opieki w godzinach 7.00-17.00 

5. Rekrutacja uczestników na półkolonie odbywa się wyłącznie poprzez telefon, na podstawie „Procedury 

rekrutacji na półkolonie” dostępnej na stronie internetowej www.palacmlodziezy.lodz.pl w zakładce  

„Półkolonie LATO 2020”. 

6. Zajęcia odbywają się na terenie placówki, bez wyjść, wycieczek, warsztatów na  zewnątrz. 

7. W półkoloniach mogą brać udział wyłącznie dzieci zdrowe, które nie mają objawów jakiejkolwiek choroby.  

8. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są złożyć oświadczenie, że dziecko jest zdrowe, nie 

zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku oraz  o zgodzie na pomiar temperatury ciała u dziecka. 

Oświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.palacmlodziezy.lodz.pl w zakładce „ Półkolonie 

LATO 2020” 

9. W obecności osoby dorosłej, który przyprowadzi dziecko do placówki będzie wykonywany pomiar 

temperatury ciała . W przypadku temperatury wyższej niż 37,5 stopni Celsjusza uczestnik nie będzie mógł 

być przyjęty na zajęcia. Dorośli, którzy przyprowadzają i odbierają dzieci nie mogą wchodzić do placówki. 

Dziecko zostaje przekazane kierownikowi wypoczynku i rodzicowi w wyznaczonym do tego miejscu.  

10. Zajęcia odbywają się w 12-osobowych stałych grupach. Harmonogram zajęć ułożony jest w taki sposób, aby 

poszczególne grupy nie miały ze sobą kontaktu. Nie ma możliwości zmiany grupy w trakcie trwania turnusu. 

11. Codziennie grupą uczestników półkolonii  opiekuje się  na zmianę 2 nauczycieli. 

12. Każda grupa ma do dyspozycji specjalnie przygotowaną,  oddzielną, wyznaczoną salę.   

13. Uczestnicy półkolonii mogą również korzystać z pracowni PM pod opieką nauczyciela podczas warsztatów, 

według harmonogramu zajęć. 

14. Sale warsztatowe są przygotowane i  dezynfekowane  według obowiązującej w placówce procedury. 

15. Zajęcia ruchowe mogą być prowadzone również na patio, na zewnątrz na terenie placówki. 

16. Uczestnicy półkolonii mają zapewnione posiłki: drugie śniadanie (słodka bułka i sok)  oraz obiad (zupa i 

drugie danie z kompotem). Posiłki podawane będą w jednorazowych lunchboxach w oddzielnych dla każdej 

grupy wydzielonych pomieszczeniach. 
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17. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek przestrzegać następujących wymogów: 

a) posiadać osobistą maskę ochronną. 

b) w drodze do i z Pałacu Młodzieży zachowywać 2 -metrowy dystans społeczny; 

c ) nie przynosić do placówki żadnych przedmiotów, zabawek itp.  

d) nie przynosić telefonów komórkowych 

e) przed wejściem do placówki zdezynfekować ręce, a jeżeli mają przeciwskazania zdrowotne do 

stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyć ręce; 

f)  korzystać z szatni według zasad ustalonych przez dyrektora Pałacu Młodzieży, które przekaże  

kierownik wypoczynku; 

g)  każdorazowo na korytarzu i w toalecie uczestnicy zajęć mają obowiązek stosować maskę ochronną na 

usta i nos; 

g) na zajęciach nie ma obowiązku używać maski ochronnej; 

h) bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki  

na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

g)  zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 

 

 


