
 REGULAMIN PÓŁKOLONII W MDK1 
   w dniach 31.01-10.02.01.2023 r. (od poniedziałku do piątku)

Warunki ogólne

1. Rodzic zobowiązany jest dokonać płatności za półkolonie zimowe w formie przelewu w 

nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2023r.  na kwotę 220,00 zł (słownie: dwieście 

dwadzieścia złotych) za jeden turnus. 

Nr konta :

Młodzieżowy Dom Kultury nr1 w Bydgoszczy 
Bank PEKAO S.A.

29 1240 6452 1111 0010 4795 2743
W tytule przelewu proszę wpisać : imię i nazwisko dziecka -PÓŁKOLONIE MDK-1, 

turnus 1 lub 2

Brak wpłaty w określonym terminie oznacza skreślenie z listy.

2. W przypadku rezygnacji po 17.01.2023 r. nie istnieje możliwość zwrotu kosztów, chyba że

będą chętni na liście rezerwowej.

3. Istnieje możliwość zapisu tylko na jeden wybrany turnus:

turnus 1. w terminie 30.01-3.02.2023          turnus 2. w terminie 6-10.02.2023

4. Uczestnicy półkolonii – dzieci w wieku 7-12 lat, przebywają pod opieką nauczycieli od 

godziny 8.00 do 15.00 i zobowiązani są do zachowania szczególnej dyscypliny oraz 

reagowania na polecenia nauczycieli. 

Zasady uczestnictwa

1. Każde dziecko zobowiązane jest mieć przy sobie Bydgoską Kartę Miejską z biletem 

ważnym na czas półkolonii, ponieważ koszt uczestnictwa w półkoloniach nie pokrywa 

zakupu biletów na przejazdy komunikacją miejską w Bydgoszczy.

2. Zabrania się samowolnego opuszczania grupy bez uprzedniego uzgodnienia   z 

opiekunem.

3. W czasie przebywania poza budynkiem MDK 1 wszyscy uczestnicy zachowują 

wyjątkową dyscyplinę, tzn. maszerują parami wraz z całą grupą (nie oddalają się od niej), 

w środkach komunikacji miejskiej zachowują się cicho i kulturalnie, wykonują polecenia 

nauczyciela – opiekuna.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wcześniej ustalonego harmonogramu 



dnia w wyniku zaistniałych czynników zewnętrznych lub z innych ważnych powodów.

5. Naruszenie zasad regulaminu przez któregoś z uczestników półkolonii należy zgłosić 

nauczycielowi.

6. Niezastosowanie się do powyższych zasad grozi usunięciem z grupy.

7. Skrócenie dnia pobytu dziecka na półkoloniach następuje tylko po wcześniejszym 

przedłożeniu przez rodziców pisemnej informacji na ten temat.

8. Uczestnik jest zobowiązany zgłosić opiekunowi dolegliwości zdrowotne, które pojawiły

się w ciągu dnia.

9. W półkoloniach uczestniczą tylko dzieci zdrowe, w przypadku pojawienia się 

dolegliwości w ciągu dnia rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. 

10. Rodzice zobowiązani są do uważnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia 

karty kwalifikacyjnej dziecka, zwłaszcza w pkt. 8 i 9 należy wpisać wszystkie ważne 

informacje dotyczące stanu zdrowia, chorób przewlekłych, szczególnych diet itp.

11. W czasie zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Opiekun 

grupy nie odpowiada za zagubienie aparatu.

12. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są nosić udostępnione na czas półkolonii kolorowe 

czapki lub inny wskazany przez organizatora, a identyfikujący grupę znak.

13. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez MDK1 

wizerunku dziecka tylko dla celów promocyjnych placówki (np. na stronie int. MDK1).


