Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z półkolonii letnich
organizowanych przez Professional Swimming Academy 2021
I. Przyprowadzanie dziecka na półkolonie
1. Dzieci zapisane na półkolonie przyprowadzane są w holu pływalni przez rodziców /opiekunów prawnych/ osoby
upoważnione na piśmie, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do holu gdzie odbywają się półkolonie
i z holu do domu.
2. Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko wychowawcy półkolonii. W przeciwnym wypadku
wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, które zostało przyprowadzone do
obiektu gdzie odbywają się półkolonie, a nie zgłosiło się do wychowawcy.
3. Wychowawca przyjmujący dziecko od rodziców/opiekunów prawnych pod opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na
wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty - czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać na półkolonie dzieci zdrowe.
5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać na półkolonie.
6. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko zapisuje się na listę obecności, tzn. podaje wychowawcy imię,
nazwisko, a następnie składa podpis na liście obecności.
II. Odbieranie dziecka z półkolonii
1. Dzieci odbierane są przez rodziców /opiekunów prawnych/ osoby upoważnione na piśmie. Upoważnienie musi zostać
dostarczone przez rodzica / opiekuna prawnego kierownikowi półkolonii osobiście i pozostaje w dokumentacji. Może ono zostać w
każdej chwili zmienione.
2. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z półkolonii przez
upoważnioną przez nich osobę.
3. Gdy dziecko wychodzi z półkolonii, zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy.
4. Rodzice /opiekunowie prawni lub osoby upoważnione zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o odbiorze dziecka z
półkolonii. Odebranie dziecka potwierdzają czytelnym podpisem w rubryce odbiór na liście obecności
5. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie
na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka,
podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując
przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
6. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, musi posiadać pisemne oświadczenie od rodzica/opiekuna prawnego, który
wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecko.
7. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione zobowiązani są przestrzegać godzin pracy półkolonii.
8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie
sądowe.
Przed godz. 07:30 i po godz. 16:00 wychowawcy nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie.
III. Procedury postępowania w przypadku opuszczenia półkolonii bez pozwolenia.
1. Wychowawca powiadamia kierownika półkolonii oraz rodziców/opiekunów prawnych.
2. Wychowawca sporządza notatkę służbową w dzienniku półkolonii danej grupy.
3. W przypadku opuszczenia półkolonii bez pozwolenia uczestnik zostaje z nich wydalony .
IV. Procedura przy samodzielnym przychodzeniu i opuszczaniu półkolonii
1. W wypadku samodzielnego przychodzenia i opuszczania półkolonii rodzic/opiekun prawny składa pisemnie oświadczenie
i dostarcza je osobiście kierownikowi półkolonii, biorąc tym samym pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczestnika do momentu podpisania przez niego listy obecności oraz po opuszczeniu półkolonii.
IV. Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć półkolonii.
Obowiązki uczestnika:
1. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć, uczestnik powinien posiadać informację na piśmie od rodzica lub opiekuna z
czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być wyraźnie wyrażona zgoda na opuszczenie półkolonii zgodnie z procedurą
odbioru uczestnika.
2. Wymieniony dokument uczestnik powinien przedstawić wychowawcy półkolonii.
3. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić półkolonii.

………………………………………….
(miejscowość, data )

………………………………………………..
(podpis rodzica / opiekuna )
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ZGODA 1

Zgoda na wyjście poza Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej
z organizatorem półkolonii letnich Professional Swimming Academy 2021
oraz zgoda na przejazd dziecka autokarem.
Wyrażam zgodę
………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
……………..............................................................................
data, podpis rodzica/opiekuna

Nie wyrażam zgody
………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
……………..............................................................................
data, podpis rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIE 1
Jako rodzic/opiekun prawny dziecka ................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
uczestniczącego w półkoloniach letnich 2021 z Professional Swimming Academy w Zatoce Sportu,
niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią następujących regulaminów:
1.
2.
3.
4.
5.

Regulamin półkolonii
Regulamin korzystania z kompleksu sportowo „Zatoki Sportu”
Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej „Fiord”
Regulamin korzystania z kręgielni „Król kul”
Regulamin korzystania z „Jump World”

…..............................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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OŚWIADCZENIE 2
o samodzielnym przychodzeniu i opuszczeniu półkolonii organizowanych przez Szkołę
Pływania Professional Swimming Academy
(Wypełnić tylko, jeżeli dziecko będzie samo wracało do domu)
Imię i nazwisko dziecka: ...............................................................................................................
Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne przyjście i opuszczenie półkolonii przez nasze
dziecko oraz zapoznaliśmy się z „Procedurą odbioru dziecka z półkolonii organizowanych przez
Professional Swimming Academy”
........................................................................................................................................
Imię i nazwisko matki nr dowodu osobistego

........................................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca nr dowodu osobistego

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnego dojścia i powrotu z półkolonii.

..........................................................
Data i podpis mamy

..........................................................
Data i podpis taty

Informacje o stanie zdrowia
uczestnika półkolonii Professional Swimming Academy 2021
……………………………………

……………………………………

Imię i nazwisko uczestnika

termin i miejsce półkolonii

Oświadczam, że w dniu rozpoczęcia półkolonii w terminie ........................
1. Uczestnik jest zdrowy; nie ma infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o
zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.
3. Uczestnik jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowaniem dystansu społecznego (ok. 2 m) oraz przestrzeganiem zasad higieny.
4. Dziecko choruje / nie choruje (niewłaściwe skreślić) na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy
przebieg zakażenia. Proszę podać na jaką chorobę ……………………………………..……............
Deklaruję, że w razie wystąpienia objawów zakażenia, odbiorę dziecko z półkolonii w ciągu 2 godzin.
TELEFON KONTAKTOWY:
……………………………………
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego :
………………………………………………………………..
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Regulamin zajęć na basenie
w ramach półkolonii lato 2021 w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej:
1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach na basenie jest wniesienie opłaty za udział dziecka w
odpowiednim turnusie półkolonii.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka biorącego udział w zajęciach, podpisując niniejszy regulamin
oświadczają, że nie ma przeciwwskazań medycznych, ani żadnych innych do uczestnictwa dziecka w
zajęciach na basenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe w
czasie trwania ćwiczeń, wynikające ze stanu zdrowia dziecka.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zastępstw wśród instruktorów prowadzących zajęcia na
basenie, nie gwarantuje prowadzenia wszystkich zajęć przez tę samą osobę.
4. Osoba prowadząca zajęcia na basenie w ramach półkolonii nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
będące wynikiem niestosowania się do jego programu i wydawanych instrukcji.
5. Uczestników zajęć obowiązuje dbałość o porządek na terenie, gdzie prowadzone są zajęcia i o sprzęt
udostępniany w ramach półkolonii.
6. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach
oraz w innych pomieszczeniach Zatoki Sportu.
7. Wyrażenie zgody na udział w zajęciach równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków niniejszego
regulaminu oraz regulaminu kompleksu Zatoki Sportu.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego regulaminu.
Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.psacademy.pl
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego …...................…...............................

Oświadczenie rodzica/opiekuna o odbiorze dziecka z półkolonii letnich
Imię i nazwisko dziecka:
...............................................................................................................
Oświadczamy, iż będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko oraz zapoznaliśmy
się z „Procedurą odbioru dziecka z półkolonii organizowanych przez Professional Swimming
Academy”
……………………………………………….. …
Imię i nazwisko matki, nr dowodu osobistego

…………………………………………………
Imię i nazwisko ojca, nr dowodu osobistego

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka następujące osoby:
........................................................................................................................................
Imię i nazwisko nr telefonu nr dowodu osobistego

........................................................................................................................................
Imię i nazwisko nr telefonu nr dowodu osobistego

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej osobę.
..........................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna
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