
REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE 

 „LATO 2021” organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:  

1. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie w terminie od 02 do 13 sierpnia 2021 roku organizuje 

półkolonie letnie dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kleszczów.  

2. Zajęcia odbywad się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16:00. w dwóch 

turnusach:  I turnus w dniach  02.-06.08.2021, II  turnus w dniach  09.-13.08.2021. 

3. Podczas pobytu gwarantujemy miłą i profesjonalną opiekę wykwalifikowanych wychowawców, 

śniadanie, obiad i podwieczorek.  

II. ZASADY REKRUTACJI:  

1. Na półkolonie przyjmowane będą dzieci zameldowane na terenie Gminy Kleszczów.  

2. Decyduje kolejnośd zgłoszeo. 

3. W przypadku wolnych miejsc, dzieci rodziców nie posiadających zameldowania na terenie gminy, 

ale pracujących na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy lub gminnych jednostkach 

organizacyjnych, mogą zostad przyjęte na półkolonie. 

4. Ilośd miejsc jest ograniczona, w przypadku wolnych miejsc istnieje możliwośd zapisania 

dziecka/podopiecznego na dwa turnusy. 

III. CELE I ZAŁOŻENIA:  

1. Aktywny wypoczynek dzieci podczas wakacji.  

2. Nauka samodzielności i współpracy w grupie.  

3. Rozwijanie zainteresowao poznawczych.  

4. Rozwijanie umiejętności artystycznych.  

IV. W PROGRAMIE:  

1. Zajęcia ruchowo-rekreacyjne.  

2. Zajęcia o charakterze edukacyjnym, warsztaty o różnej tematyce.  

3. Gry i zabawy plenerowe.  

V. ZAPISY:  

1. Zapisy na półkolonie odbywad się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie przy 

ul. Głównej 74 od dnia 02.07.2021 r. do 07.07.2021 r. do godziny 8.00 - 18:00.  

2. Opłata za turnus wynosi 100 zł za jedno dziecko, z Kartą Dużej Rodziny 50 zł.  

3. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników półkolonii jest złożenie w GOK wypełnionej karty 

kwalifikacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji, wraz z kompletem dokumentów 

dostępnych na www.gok.kleszczow.pl oraz upoważnienia do odbioru dziecka z półkolonii, 

stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji i dokonanie wpłaty w kasie GOK po 

zakwalifikowaniu dziecka.  

http://www.gok.kleszczow.pl/


4. Rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.  

5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.  

6. Informacja o zakwalifikowaniu dzieci do uczestnictwa w półkoloniach oraz lista rezerwowa 

dostępne będą w GOK od dnia 12.07.2021 r.  

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z półkolonii, zwalniane miejsca będą mogły zająd dzieci 

wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeo.  

8. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do wypełnienia karty kwalifikacyjnej  

w podanym terminie i przedłożenia wymaganych dokumentów. 

9. W przypadku rezygnacji z półkolonii lub opuszczenia dnia w turnusie rodzic /opiekun prawny  

pokrywa 100% rzeczywistych kosztów za każdy dzieo nieuczestniczenia w półkolonii, jeżeli nie będzie 

możliwości wpisania kolejnego dziecka z listy rezerwowej.  Wyłączenie obowiązku pokrycia 100% 

kosztów dziecka może nastąpid wyłącznie z powodu uzasadnionych i udokumentowanych, przez 

rodzica/opiekuna prawnego, przyczyn losowych. O zaistniałym zdarzeniu i ewentualnej rezygnacji 

z półkolonii rodzic/opiekun prawny  zobowiązany jest  niezwłocznie poinformowad GOK. 

 

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:  

1. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej.  

2. Od decyzji przewodniczącego rodzice mogą odwoływad się do Dyrektora GOK.  

 

Oświadczam, że zapoznała/em się z Regulaminem rekrutacji na półkolonie „LATO 2021” 

organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. 

 

 

……………………………….     …………..……………………………………………………………………… 
data           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


