
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2022 

Dyrektora Pałacu Młodzieży 

 im. J. Tuwima w Łodzi 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII – ZIMA 2023 

 

I.  INFORMACJE OGÓLNE 

1. Półkolonie – ZIMA 2023  organizowane są w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi w ramach 

realizacji zadania „ Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii 

zimowych 2023 roku”, polegającego na przeprowadzeniu zajęć zamkniętych w formie półkolonii dla 

dzieci  zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi. 

2. Zajęcia odbywają się w terminie od 16 stycznia  do 27 stycznia 2023 r. 

3. Półkolonie organizowane są dla dzieci z klas I-VI szkół podstawowych, dla 8 grup po 15 uczestników, 

razem 120 uczestników w każdym tygodniu. 

4. Zajęcia prowadzone są w godzinach 7.00-17.00. 

5. Prawo uczestnictwa w zajęciach mają wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi, bez 

względu na miejsce nauki. 

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Zajęcia odbywają się na terenie placówki oraz poza nią, według planu zajęć. 

2. Zajęcia zorganizowane są w 15-osobowych stałych grupach. Nie ma możliwości zmiany grupy w trakcie 

trwania turnusu. 

3. Każdą  grupą uczestników półkolonii  opiekuje się  dwóch nauczycieli. 

4. Każda grupa ma do dyspozycji specjalnie przygotowaną,  oddzielną, salę zajęć.   

5. Do dyspozycji są również pracownie PM, z których uczestnicy mogą korzystać pod opieką nauczycieli 

podczas warsztatów, według harmonogramu zajęć. 

6. Uczestnicy półkolonii mają zapewnione posiłki: drugie śniadanie (słodka bułka i napój)  oraz obiad 

(drugie danie z kompotem). 

 

 

 

 



 

III.  REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

1. Rekrutacja uczestników na półkolonie odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza on-

line, który znajduje się na stronie internetowej www.palacmlodziezy.lodz.pl w zakładce 

„PÓŁKOLONIE – ZIMA 2023”. 

2. Nabór na półkolonie rozpoczyna się 3 stycznia 2023 r. od godz. 9.00 i prowadzony jest w sposób ciągły, 

aż do wyczerpania miejsc. 

3.  W przypadku braku wolnych miejsc tworzone są listy rezerwowe. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji określa „PROCEDURA ZAPISÓW – PÓŁKOLONIE -  ZIMA 

2023”, dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

 

1. Podczas trwania wypoczynku obowiązują  „Zasady postępowania w zakresie zapobiegania zakażenia 

się i rozprzestrzeniania koronawirusa zgodnie z wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego 

MEiN, MZ i GIS dla szkół i placówek” 

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

choroby.  

3. Rodzice/prawni opiekunowie w pierwszym dniu pobytu dziecka na półkoloniach  zobowiązani są złożyć 

oświadczenie, że dziecko jest zdrowe, nie ma objawów infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących  chorobę zakaźną, a także o zgodzie na pomiar temperatury ciała u dziecka. 

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

5. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek przestrzegać następujących wymogów sanitarnych: 

a) po wejściu do placówki umyć ręce wodą z mydłem; 

b) nie przynosić do placówki żadnych przedmiotów, zabawek itp. ; 

c) nie używać telefonów komórkowych; 

d)  zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania; 

e) unikać dotykania oczu, nosa i ust; 

f) zmieniać  obuwie i pozostawiać odzież wierzchnią w szatni, przed rozpoczęciem zajęć; 

g) w przypadku złego samopoczucie zgłosić ten fakt nauczycielowi. 

  

V. KOSZTY UCZESTNICTWA 

1. Półkolonie dofinansowywane są przez Miasto Łódź. 

2. Koszt uczestnictwa dziecka, który ponoszą rodzice/prawni opiekunowie,  to 100 zł za tydzień (20 

zł/dzień). Szczegółowe informacje dotyczące wpłat  znajdują się w Procedurze zapisów na Półkolonie –

ZIMA 2023. 

http://www.palacmlodziezy.lodz.pl/


 

3. Kwota wpłacona przez rodziców/prawnych opiekunów w pierwszej kolejności przeznaczona jest na 

wyżywienie. 

4. Wpłaty  za półkolonie należy dokonać do 10.01.2023 r., w przypadku nieodnotowania wpłaty do tego 

terminu uczestnik zostanie skreślony z listy. 

5. Zwrot wpłaconej kwoty jest możliwy w następujących przypadkach: 

a. zgłoszenie rezygnacji z półkolonii do 13.01.2023 r. do godz. 12.00, 

b. po rozpoczęciu półkolonii w przypadku choroby uczestnika – odpowiednia część wpłaty 

zostanie zwrócona, jeśli rodzic/opiekun prawny zgłosi chorobę dziecka przed godz. 14.00., 

tak, aby zwrot został naliczony od kolejnego dnia półkolonii. 

 

 

 


