
 

REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE LETNIE  

organizowane przez SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o.  

w Kompleksie Solpark - pomieszczenia ZSP Kleszczów 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w terminie od 1 sierpnia do 5 sierpnia 2022 roku oraz od 8 

sierpnia do 12 organizuje półkolonie letnie dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy 

Kleszczów. 

2. Półkolonie zostaną zorganizowane w dwóch turnusach po 4 grup - 60 dzieci każda. 

3. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 . 

4. 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 posiadające 

status mieszkańca.   

2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu ucznia na półkolonie decyduje kolejność 

zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych osób komisja rekrutacyjna ma prawo do 

zakwalifikowania dziecka tylko na jeden turnus. 

 

VI. CELE I ZAŁOŻENIA: 

1. Aktywny wypoczynek dzieci podczas ferii letnich. 

2. Nauka samodzielności i współpracy w grupie. 

3. Rozwijanie zainteresowań poznawczych. 

4. Rozwijanie umiejętności artystycznych. 

 

VI. W PROGRAMIE: 

1. Zajęcia ruchowo- rekreacyjne. 

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

3. Dmuchańce, zjeżdzalnie. 

 

 

V. ZAPISY: 

1. Zapisy na półkolonie letnie będą przyjmowane w Dziale Marketingu SOLPARK KLESZCZÓW w 

Kleszczowie, ul. Sportowa 8, od dnia 18.07.2012 r. do 20.07.2022 r. w godz. 730-1530. 

2. Opłata za turnus wynosi 200 zł za jedno dziecko. 

3. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników półkolonii jest złożenie w Dziale Marketingu 

wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, która stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu Rekrutacji oraz podpisanie Regulaminu Półkolonii i dokonanie wpłaty . 

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

Zarządu. 

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 od dnia 25.07.2022 r. od godz. 12.00 

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

wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.  



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

w podanym terminie i przedłożenia wymaganych dokumentów.  

9. Jeżeli rodzic/prawny opiekun nie dopełni wyżej wymienionych formalności w wyznaczonym 

terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkoloniach i 

zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy rezerwowej. 

 

  

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA: 

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

Rekrutacyjnej.  

2. Od decyzji przewodniczącego rodzice mogą odwoływać się do dyrektora szkoły. 

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 
 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Rekrutacji na półkolonie letnie 

 

 

 

Kleszczów, dnia ………………………      …………..………………………………………………… 

      (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

• Aktualiacja regulaminu z dnia 14.07.2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


