
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII W PAŁACU MŁODZIEŻY W GDAŃSKU 

 

1. Półkolonie organizowane przez Pałac Młodzieży w Gdańsku skierowane są wyłącznie do dzieci, 

których rodzice/opiekunowie pracują zawodowo. 

2. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia zamieszkałych na terenie 

Gminy Miasta Gdańska. 

3. Półkolonie organizowane są w dwóch turnusach: 

I turnus –  13.01.2020 r. - 17.01.2020 r. 

II turnus – 20.01.2020 r. – 24.01.2020 r. 

4. Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie półkolonii. 

5.  O przyjęciu kandydata na półkolonie decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego. 

6. Zajęcia na półkoloniach organizowane są w godzinach 8.00 – 16.00. 

7. W ramach półkolonii odbywać się będą zajęcia: plastyczne, ceramiczne, sportowo - rekreacyjne, 

komputerowe, muzyczne, taneczne oraz wyjścia do muzeów, kina, spacery po Gdańsku i wycieczka. 

8. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie wynosi: 250 zł – program, drugie śniadanie, obiad.  

9. W przypadku przyjęcia kandydata na półkolonie rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są                    

do dokonania wpłaty wpisowego : 

 rekrutacja podstawowa do dnia 07.01.2020 r. (liczy się data wpływu na rachunek bankowy 

organizatora), 

 rekrutacja dodatkowa  do dnia 13.01.2020 r. (liczy się data wpływu na rachunek bankowy 

organizatora), 

tylko przelewem na konto Pałacu Młodzieży w Gdańsku, które zostanie podane wraz z listą dzieci 

przyjętych na półkolonie. Faktury wystawiamy wyłącznie na osobę wpłacającą po dokonaniu wpłaty 

wpisowego. 

10. W przypadku pisemnego zgłoszenia do kierownika półkolonii nieobecności dziecka spowodowanej 

sytuacją losową rodzic/opiekun prawny dokonujący wpłaty wpisowego za uczestnictwo                               

w półkoloniach może ubiegać się o jej częściowy zwrot – dotyczy obiadów. Koszty programowe 

półkolonii nie będą zwracane.  

11. Zwrot dokonanej wpłaty przekazujemy przelewem na rachunek bankowy wyłącznie osoby 

wpłacającej po przedłożeniu podania zaopiniowanego przez kierownika półkolonii i zatwierdzonego 

przez Dyrektora Pałacu Młodzieży. Podanie należy złożyć nie później niż w przedostatnim dniu 

danego turnusu. 

12. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem uczestnika 

półkolonii. 

13. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu uczestnika półkolonii. 

 


