
REGULAMIN MINIKOLONII  ZIMA 2020 

 

 

 

1. Minikolonie  odbywają się w Stacji Nowa Gdynia (Zgierz, ul. Sosnowa 1).   

2. Terminy poszczególnych turnusów  - (max. 10 uczestników w każdej grupie):  

 

a. TURNUS I     13.01.20 – 17.01.20 

b. TURNUS II    20.01.20 – 24.01.20 

 

3. Uczestnikami minikolonii mogą być dzieci w wieku od  5 (ukończone 5 lat) do 10  roku życia. 

4. O kolejności uczestnictwa w minikoloniach decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Zapisanie uczestnika na minikolonie odbywa się w poniższy sposób: 

             zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie (tel. 695 150 489 – DNI POWSZEDNIE  OD 08.00 – 18.00) lub  

  mailowo  ilona.grabowska@nowa-gdynia.pl 
 

6. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do wpłaty za zarezerwowany turnus minikolonii do 
27.12.19. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację  z turnusu. 

7. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na   

tydzień przed jego rozpoczęciem. 

8.  Uczestnicy minikolonii przebywają pod opieką opiekunów w godzinach od 7:30 do  17:30.   

9.  Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania (do 8.30) i 

odbierania dziecka (maksymalnie do godziny 17:30). Za odebranie dziecka po godzinie 17:30 

zostanie naliczona dodatkowa opłata. 

10.  Rodzice/Opiekunowie ustawowi odpowiedzialni są za bezpieczną drogę dziecka do  miejsca 

zbiórki i z powrotem.  

11.   Dowóz i odbiór uczestnika minikolonii odbywa się we własnym zakresie i na koszt  własny 

Rodziców/Opiekunów ustawowych.  

12.  Istnieje możliwość  wcześniejszego odebrania dziecka z minikolonii. 

13.   Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości  oraz 

pisemnym upoważnieniem od rodzica/opiekuna ustawowego.  

14. Każdego dnia uczestnik minikolonii powinien:  -  posiadać strój odpowiedni do zajęć 

realizowanych według harmonogramu;  

 - stosować się do wewnętrznych regulaminów minikolonii; figlostrefy  Ancymondo i 

użytkowania ścianek wspinaczkowych   

- stosować się do poleceń opiekunów i kierownika półkolonii;  

15.  Rodzic/ opiekun ustawowy zobowiązany jest wyposażyć dziecko w: — ubranie na przebranie; 

— strój na basen (kostium, kąpielówki, klapki, ręcznik, okulary, czepek, grzebień); — strój 

sportowy (spodenki, koszulka, obuwie sportowe); — obuwie na zmianę 

16. Organizator minikolonii zapewnia:  — całodzienne wyżywienie;  — ubezpieczenie NNW;  — 

opiekę całodzienną wychowawców i instruktorów;  — zajęcia sportowe, muzyczne, 

plastyczne i inne;  

17.  Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem opiekunów według  opracowanego 

harmonogramu. 



18.  Organizator minikolonii zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć.  
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