REGULAMIN PÓŁKOLONII TEATRALNYCH W RAMACH PROGRAMU LATO W TEATRZE 2022
W BIAŁOŁĘCKIM OŚRODKU KULTURY

I.
Informacje ogólne
1. Regulamin dotyczy wypoczynku – półkolonii teatralnych „Lato w teatrze”, w ramach
programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizowanego przez:
Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Vincenta van Gogha 1
03-188 Warszawa
NIP: 524 – 19 – 88 - 895
(dalej: „Organizator”)
2. Miejsce realizacji półkolonii:
a. Białołęcki Ośrodek Kultury w Warszawie ul. Głębocka 66 (dalej: „BOK”).
3. Celem półkolonii jest:
● Umożliwienie młodzieży aktywnego spędzenie wolnego czasu w sposób przyjemny
i twórczy
● Edukacja połączona z formą zabawy i rozrywki
● Zapewnienie opieki młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych i stworzenie jak
najlepszych warunków do wypoczynku
● Rozwijanie świadomości związanej z szeroko pojętą twórczością, teatrem oraz
integracja w międzynarodowych zespołach zajęciowych.
4. Uczestnikami półkolonii jest młodzież w wieku 10 – 18 lat (urodzona w latach od 2004 do
2012).
5. Półkolonie organizowane są w okresie od 1 sierpnia do 13 sierpnia 2022 (I turnus, przez 10
dni roboczych w godzinach 10:00-16:00).
6. Ostatni dzień półkolonii, 13 sierpnia – to dzień, w którym odbywa się finałowy pokaz spektaklu
teatralnego przygotowanego przez młodzież podczas trwania teatralnych warsztatów
półkolonijnych.
7. Uczestnicy niepełnoletni, którzy nie ukończyli 18 lat mogą samodzielnie przyjeżdżać na
półkolonie i wracać do domu pod warunkiem podpisania przez rodziców lub opiekunów
stosownego oświadczenia.
8. Maksymalna liczba uczestników półkolonii to 30 osób, a minimalna 22.
II.
Zasady zapisów
1. Zapisy na półkolonie odbywają się od dnia 13 czerwca 2022 roku w kasach BOK przy ul. van
Gogha 1 lub ul. Głębockiej 66 (tel.: 22 300 48 00, wew. 1 lub 2.)
2. Niepełnoletni uczestnicy półkolonii są zgłaszani do udziału w półkoloniach przez
rodziców/opiekunów prawnych poprzez:
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Wypełnienie i złożenie karty kwalifikacyjnej dostępnej w kasie Ośrodka oraz na stronie
www.bok.waw.pl,
● Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz
akceptacji jego treści.
● Złożenie oświadczenia dotyczącego samodzielnego przyjazdu na półkolonie i powrotu
do domu (dotyczy uczestników poniżej 18 r.ż.)
Uczestnik pełnoletni zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania karty kwalifikacyjnej
oraz do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa w półkoloniach w formie mailowej. W tym celu
należy przesłać skany podpisanych dokumentów, o których mowa w pkt II, ust. 2, 3 na
adres mailowy: kasa@bok.waw.pl.
Organizator przewiduje stworzenie listy rezerwowej na etapie prowadzenia zapisów
według kolejności dostarczonych zgłoszeń w przypadku wyczerpania liczby miejsc.
Organizator zastrzega, iż nie jest podmiotem spełniającym wymogi organizacji wypoczynku
dla młodzieży o specjalnych potrzebach opiekuńczych i wychowawczych oraz nie
dysponuje wykwalifikowaną w tym zakresie kadrą w związku z czym, przez wzgląd na dobro
i bezpieczeństwo dziecka o takich potrzebach, nie jest uprawniony do przyjęcia go na
turnus.
Uczestnicy, którzy zostaną przyjęci na półkolonie teatralne muszą mieć świadomość, że
dwutygodniowy projekt „Lato w Teatrze” jest związany z pracą całego zespołu a jego
finałem jest wspólny spektakl teatralny będący wynikiem pracy wszystkich uczestników.
Ewentualna rezygnacja w trakcie półkolonii może być związana wyłącznie z chorobą
uczestnika lub innymi ważnymi wypadkami losowymi.
III.
Informacje organizacyjne
Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do:
stosowania się do poleceń wychowawców i instruktorów,
uczestniczenia we wszystkich proponowanych zajęciach oraz warsztatach półkolonii,
szanowania koleżanek i kolegów, pracowników Białołęckiego Ośrodka Kultury, innych
osób,
nieużywania niecenzuralnych słów i przemocy,
przestrzegania zakazu samodzielnego oddalania się od grupy, opuszczania terenu.
Nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
upomnienie przez wychowawcę lub instruktora,
zakaz udziału w niektórych proponowanych zajęciach półkolonii,
powiadomienie rodziców (opiekunów) o nieodpowiednim zachowaniu (dotyczy uczestnika
niepełnoletniego),
wykreślenie z listy uczestników półkolonii.
Półkolonie realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez Organizatora programem
zajęć.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy program nie
może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od Organizatora.
Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów oraz kierownika
półkolonii według programu.

6. W trakcie realizacji programu Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW,
opiekę medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiłek – obiad, dostęp do wody
pitnej.
7. Rodzice / opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo niepełnoletniego
dziecka w drodze do miejsca półkolonii i z powrotem.
8. Organizator nie zaleca przynoszenia na miejsce półkolonii cennych urządzeń i przedmiotów
wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacza muzyki itp.) i nie bierze
odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
9. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do
przeprowadzenia zajęć.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestnika półkolonii w czasie
półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników.
11. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez niepełnoletniego uczestnika
półkolonii, jego rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy
wyrządzonej szkody.
12. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców / opiekunów
prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych (dotyczy
uczestnika niepełnoletniego).
13. Uczestnicy półkolonii nie mogą posiadać przy sobie jakichkolwiek leków, z wyjątkiem tych,
które rodzic / opiekun prawny zgłosił i uzgodnił z Organizatorem.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania turnusu, jeżeli nie zostanie uzbierana
wymagana liczba osób (minimum 22 osób).
15. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor
Białołęckiego Ośrodka Kultury.

IV.
Procedura związana ze stanem zagrożenia epidemicznego (COVID-19)
1. W półkoloniach mogą wziąć udział osoby, które są zdrowe, nie mają objawów choroby
takich jak gorączka, uporczywy kaszel, duszności.
2. Uczestnicy niepełnoletni muszą być uświadomieni przez rodziców (opiekunów prawnych)
o obowiązku stosowania się do poleceń wychowawców (instruktorów), a także
przestrzegania wzmożonych zasad higieny.
3. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi swój numer telefonu
zapewniający szybką komunikację.
4. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko, w przypadku
wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura,
uporczywy kaszel, duszności).
5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg
zakażenia, rodzic (opiekun prawny), ma obowiązek poinformować Organizatora o tym
fakcie na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej. W przypadku
występowania u dziecka chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w półkolonii.
6. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do
użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych zostały wywieszone
informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator

zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace
porządkowe na terenie półkolonii.
7. Kadra wypoczynku zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić kierownika wypoczynku
oraz rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o każdym niepokojącym symptomie
zaobserwowanym u uczestnika półkolonii.

