
Karta na półkolonie 
ZSP nr 12 we Wrocławiu,

ul. Suwalska 5

Wybór turnusu ( odpowiednie zaznacz)
turnus 1 29.06-03.07.2020
turnus 2 6.07-10.07.2020
1. Imię i nazwisko dziecka
2. klasa, szkoła
3. telefony do rodziców – szybkiego kontaktu
4. Informacje zdrowotne o dziecku*
5. Kto będzie odbierał dziecko z półkolonii?
Proszę podać stopień pokrewieństwa
6. adres mailowy do kontaktu:
7. Grupy( rowerowa /trzeba posiadać własny , 
sprawny rower/, sportowa, taneczna, eksperymentów, 
gier i zagadek, przyrodniczo-leśna. ( Można wybrać 
jedną grupę w miarę wolnych miejsc) – grupa liczy 10 
osób w warunkach reżimu sanitarnego
Wpłaty na półkolonię za 1 turnus: 240 zł ( w tym opłata za 
obiad) Alditur-Aldona Komur Marszowicka 145/3 54-078 
Wrocław , tel 600655033, alditurwycieczki@gmail.com nr konta 
: 07114020040000390268578343 z informacją: imię i nazwisko 
dziecka, szkoła , klasa

Kartę zgłoszenia po wypełnieniu i podpisaniu 
wysyłamy na adres:

Sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

Zasady uczestnictwa:

1. Półkolonie  organizowane  są  w  dwóch  turnusach:  turnus  1  29  czerwca  do  03  lipca  2020  
i turnus 2 od 6 lipca do 10 lipca 2020.

2. Opieka nad dziećmi jest zorganizowana od 8.00-16.00
3. Grupy liczą do 10 osób plus 1 lub 2 wychowawców.
4. Obiad dostarczany jest przez firmę cateringową Juraszek. 
5. Należy zaopatrzyć dzieci w odpowiedni strój na zajęcia najlepiej sportowy.
6. Na  półkolonie  przyjmowane  są  dzieci  zdrowe,  niemające  kontaktu  z  osobą  zarażoną  Covid  -19, 

nieprzebywające z osobą na kwarantannie. Rodzic w pierwszy dzień półkolonii zostawia pielęgniarce 
stosowne oświadczenie do pobrania ze strony internetowej.

7. Codziennie badana będzie temperatura dzieciom i  oceniany ogólny stan zdrowia przez pielęgniarkę 
zatrudnioną na półkolonii.

8. Dzieci wchodzą na teren szkoły bez rodziców, tak samo wygląda odbiór dzieci po południu. Dziecko 
będzie przywoływane z klasy przez nauczyciela lub rodzic powiadamia dziecko przez telefon.

9. Należy zaopatrzyć dziecko w wodę do picia( źródełka będą nieczynne) i drugie śniadanie.
10.  Opłatę za rezygnację zwraca się tylko w przypadku udokumentowanej choroby uczestnika półkolonii 

po potrąceniu wydanych na organizację i przygotowanie kwot, których nie da się uniknąć.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów półkolonii przedstawianych na pierwszych 

zajęciach w pierwszy dzień półkolonii oraz umieszczonych w widocznym miejscu.
12. Organizator zapewnia opiekę kadry pedagogicznej i pielęgniarki. 

*W przypadku , jeśli uczestnikiem półkolonii na być dziecko z chorobą przewlekłą wymagane jest 
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań.

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości :  data i podpis ..........................................................................................


