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PROCEDURA ZAPISÓW - PÓŁKOLONIE - ZIMA 2022 

1. Aby zapisać uczestnika na Półkolonie – Zima 2022 w Pałacu Młodzieży należy zapoznać się 

z „REGULAMINEM PÓŁKOLONII – ZIMA 2022”. 

2. Zapisanie uczestnika odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line znajdującego się na stronie 

internetowej www.palacmlodziezy.lodz.pl w zakładce „PÓŁKOLONIE – ZIMA 2022” (uczestnik 

półkolonii może zostać zapisany na jeden wybrany tydzień lub na dwa tygodnie). 

3. Kwalifikacja uczestnika następuje poprzez przesłanie na adres mailowy podany w formularzu 

Potwierdzenia przyjęcia uczestnika na półkolonie (na każdy tydzień oddzielnie). 

4. O przyjęciu na półkolonie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

5. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia uczestnika na półkolonie zostaną przesłane dokumenty do 

wypełniania. 

6. Rodzic/opiekun prawny uczestnika zakwalifikowanego na półkolonie ma obowiązek:  

a. Wydrukować, wypełnić i podpisać otrzymane w mailu dokumenty (na każdy tydzień należy 

przygotować oddzielny zestaw dokumentów):  

 „Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku” (w przypadku niewypełnienia w punkcie 9 

danych o szczepieniach ochronnych, wymagane ksero książeczki szczepień), 

 „Regulamin uczestnika zajęć stałych – półkolonie – zima 2022” (ważne, aby podać 

numery dowodów osobistych osób, które będą odbierały dziecko z półkolonii, również 

rodziców), 

 „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka”. 

  „Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika Półkolonii- ZIMA 2022 oraz o wyrażeniu zgody na 

pomiar temperatury ciała uczestnika ” (należy wypełnić i oddać kierownikowi wypoczynku w 

pierwszym dniu obecności uczestnika na półkoloniach, jeśli oświadczenie nie zostanie złożone, 

dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia). 

b. Złożyć powyższe dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem „Półkolonie ZIMA 2022” w Recepcji 

PM do dnia 07.02.2022 r. w godzinach 6.00-22.00. 

c. Dokonać wpłaty do dnia 07.02.2022 r.: 

Kwota: 100 zł / 1 tydzień     

Na rachunek: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86 

nr konta: 74 1240 1037 1111 0011 0912 7809 

w tytule: Półkolonie  od……………… do……………, imię i nazwisko dziecka 
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7. W przypadku braku miejsc na półkolonie, na adres mailowy, podany w formularzu on-line zostanie 

wysłana informacja o zapisaniu uczestnika na listę rezerwową. 

8. Warunki zwrotu kosztów półkolonii określa Regulamin Półkolonii – ZIMA 2022 

 

UWAGA! 

Zgodnie z Zarządzeniem nr  1/2022  Dyrektora Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi w sprawie 

regulaminu półkolonii i procedury zapisów na półkolonie – ZIMA 2022, informujemy, że w przypadku 

nieodnotowania 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. 

 

 

 

 /-/ Adam Kocher 

                                                                                                                 
Dyrektor Pałacu Młodzieży  

                                                                                                            im. J. Tuwima w Łodzi 

 

 


