
Karta zgłoszenia na półkolonię 
 

Półkolonia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu, Suwalska 5 
 

 Termin:   

 Turnus 1 – 28 czerwca 2021 -02 lipca 2021   

 Turnus 2 – 05 lipca 2021- 09 lipca 2021   

     

 Imię i nazwisko dziecka:   

     

 Klasa, szkoła   

     

 Telefony do szybkiego kontaktu z rodzicami( Mama:  

 opiekunami) Tato:  

   Inna osoba:  

     

 Ważne informacje o dziecku ( zdrowotne,   

 socjalizacyjne itp.)   

     

 Kto będzie odbierał dziecko z półkolonii?   

 Dzieci mogą wracać z półkolonii samodzielnie ( od   

 9 roku życia), jeśli dziecko ma wracać samodzielnie   

 proszę napisać, o której godzinie powinno wyjść ze   

 szkoły.   

     

 Dieta ( zwykła, wegetariańska, bez laktozy)   

     

 Wybór grupy (  2  x rowerowa należy posiadać   

 sprawny rower i kask; sportowa, sportowa o profilu   

 tanecznym  ,poznajemy  Wrocław,  przyrodnicza,   

 kreatywne gry i zabawy.   

 *Każda grupa ma ograniczoną liczbę miejsc   

 i wychowawców, dlatego warto zaznaczyć wybór   

 pierwszej grupy i dodatkowej w razie braku miejsc.   

 Adres mailowy do kontaktu:   

 *proszę o czytelne wpisywanie adresu   

 Koszt półkolonii ( jeden turnus)to 285 zł, wpłaty   

 dokonujemy na konto:   

07 1140 2004 0000 3902 6857 8343   

 Alditur-Aldona Komur   

 Marszowicka 145/3 54-078 Wrocław   

 Potwierdzenie  wpłaty  przesyłamy  na  adres   
 alditurwycieczki@gmail.com z informacja za kogo   

 jest to wpłata, turnus(y)    

 Kartę zgłoszenia po wypełnieniu, podpisaniu sp26.wroclaw@wp.pl 
 przesyłamy na adres:   

 Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z wizerunkiem   

 mojego dziecka na stronie szkoły i TAK NIE 

 współorganizatora półkolonii.   

mailto:alditurwycieczki@gmail.com


Zasady uczestnictwa: 
 

1. Półkolonie organizowane są w dwóch turnusach, opieka dzieci odbywa się w godzinach od 8-16.  
2. Obiad dostarczany jest przez firmę cateringową Juraszek.  
3. Należy zaopatrzyć dzieci w odpowiedni strój do zajęć i wyjść ( grupy rowerowe obowiązkowo kask, grupy sportowe strój  

i buty sportowe). 
 

4. Należy zaopatrzyć też dziecko w wodę do picia, drugie śniadanie, ewentualnie wedle uznania w kieszonkowe na drobne 
wydatki. 

 
5. Na półkolonie przyjmowane są dzieci zdrowe , nie mające kontaktu z osobą z Covid -19, nieprzebywające na 

kwarantannie czy w izolacji. 
 

6. Rodzic w pierwszy dzień półkolonii przekazuje pielęgniarce stosowne oświadczenie o braku kontaktu z osobami 
zakażonymi Covid -19 i braku symptomów chorobowych u dziecka.( do wydrukowania ze strony internetowej szkoły) 

 
7. Dzieci wchodzą na teren szkoły bez rodziców, wszystkie informacje, do której sali mają się udać będą podane mailowo, 

ewentualnie przy wejściu w pierwszy dzień półkolonii. Dzieci będą miały mierzoną temperaturę i będą pytane przez 
pielęgniarkę o ogólny stan zdrowia. 

 
8. Opłatę za półkolonie zwraca się tylko w przypadku udokumentowanej choroby po potraceniu wcześniej wydanych 

kwot, których nie da się uniknąć ( np. zakup środków czystości, zakup usług itp.)  
9. Dzieci mogą mieć przy sobie telefon do kontaktu z Rodzicami, jednak wychowawca będzie ograniczał korzystanie z niego  

w przypadku grania na nim. Czas półkolonii to odpoczynek od gier elektronicznych i internetu. 
 

10. Po przybyciu na półkolonię dziecko powinno stosować się do regulaminów i informacji wydawanych przez osoby 
pracujące przy organizacji półkolonii.  

11. Należy przyprowadzić dziecko na zajęcia do 8.30 i do godziny 16.00 odebrać ze szkoły ( proszę o punktualność).  
12. W przypadku, jeśli uczestnikiem półkolonii ma być dziecko z chorobą przewlekłą wymagane jest zaświadczenie od lekarza  

o braku przeciwskazań. 
 

13. Dokładny program półkolonii zostanie przesłany na podany przy zapisie adres mailowy ( proszę napisać go czytelnie). 
Podane zostaną też zasady, które przedstawi Sanepid ( odnośnie maseczek, dezynfekcji- dziś tych zasad odnośnie 
półkolonii jeszcze nie ma). 

 
14. Organizator zapewnia w ramach ceny: opiekę kadry pedagogicznej, pielęgniarkę, bilety wstępu i opłatę za atrakcje, 

transport w razie wycieczki, ubezpieczenie NNW ( w czasie wycieczki poza Wrocław), 2 daniowy obiad i posiłek w czasie 
wycieczki, deser, materiały i sprzęt do zajęć( oprócz rowerów i kasków)  

15. Komplet dokumentów to: karta półkolonijna, potwierdzenie wpłaty, oświadczenie o zdrowiu dziecka ( wypełniane 
 

w pierwszym dniu półkolonii), oświadczenie o odbiorze dziecka przez inną osobę niż rodzica, opiekuna prawnego 
niewpisanego do karty ( koleżanka mamy, mieszkająca obok sąsiadka itp.) oświadczenie o braku przeciwskazań do 
udziału dla osoby z chorobą przewlekłą ( cukrzyca i inne).  

16. Opis grup półkolonijnych:  
a) Rowerowa – grupa 2 x będzie uczestniczyć w wycieczce rowerowej po okolicach Maślic, Stabłowic i Leśnicy  
b) Sportowa taneczna – zajęcia sportowe , taneczne, wycieczka po Wrocławiu, ewentualnie rejs statkiem,  
c) Sportowa – 1 x wycieczka po Wrocławiu, ewentualnie rejs statkiem.  
d) Przyrodnicza – sadzenia kwiatów, zajęcia przyrodnicze na Łące Marszowickiej  
e) Poznajemy Wrocław – 2x wycieczka po Wrocławiu, szukanie skarbu z Krasnalami, zagadki o Wrocławiu 

 
f) Gier i zabaw- kreatywna- zadania na kreatywność, zawody sportowe, wycieczka po Wrocławiu ewentualnie statek. 

Każda grupa weźmie udział w wycieczce poza Wrocław, zajęciach survivalowych ( w 1. Turnusie), szukanie skarbu, 
podchody, gry i zabawy grupowe, bumper ball ( w 2. turnusie). 

 
 
 

Podpis rodzica/opiekuna: Data: 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. ……………………………………………. 


