
Organizacja rekrutacji na półkolonie zimowe 
w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola 

1. Półkolonie zimowe organizowane są w 2 turnusach: 

I. od 31.01 do 4.04.22r. 

II. od 7.02 do 11.02.22r. 

2. Warunkiem udziału ucznia w półkolonii zimowej jest złożenie pełnej dokumentacji (określonej 

w punkcie 5 poniżej) do szkoły we wskazanym w punkcie 3 terminie oraz uiszczeniem opłaty 

za dany turnus/turnusy na konto szkoły do wskazanej daty w punkcie 9 poniżej. 

3. Rekrutacja na półkolonię zimową odbywa się od 5. 01. 2022r. do wyczerpania miejsc, nie później 

jednak niż do 17. 01. 2022r. 

4. Osoby zainteresowane udziałem uczniów w półkoloniach zimowych, którzy złożą pełną 

dokumentację po wyczerpaniu miejsc, czy też po wyznaczonej dacie 17. 01. 2022r. będą wpisani 

na listę rezerwową. 

5. Dokumenty: karta uczestnika półkolonii, regulamin covid, regulamin półkolonii zamieszczone na 

stronie szkoły www.sp9.wroclaw.pl należy złożyć do urny znajdującej się przy portierni szkoły 

w godzinach pracy szkoły. 

6. Nie będą rozpatrywane wnioski o zakwalifikowanie na półkolonię zawierające nieprawidłowo 

wypełnione dokumenty: brak drugiej strony karty uczestnika, braki w informacjach dotyczących 

szczepień, zdrowia, peselu, telefonów kontaktowych, braki w podpisach rodziców/opiekunów 

prawnych itp., czy też brak wymienionych podpisanych regulaminów. 

7. Nie można rezerwować miejsc na półkolonie zimowe ani telefonicznie, ani za pomocą dziennika 

Librus. 

8. Osoby zainteresowane udziałem uczniów w półkoloniach zimowych, zostaną poinformowani 

o wynikach rekrutacji w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów. Rodzice uczniów naszej 

szkoły otrzymają informację za pomocą dziennika Librus, rodzice uczniów spoza naszej szkoły 

– drogą telefoniczną. 

9. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji uczestnika półkolonii zimowej należy 

wpłacić na konto szkoły 52 1020 5226 0000 6202 0416 3739 wskazaną w karcie uczestnika kwotę 

za dany turnus / turnusy nie później niż do dnia 24. 01. 2022r. (liczy się data zaksięgowania 

kwoty na koncie szkoły). 

10. Brak wpłaty na konto szkoły jest traktowane jako rezygnacja z udziału w półkoloniach zimowych. 

11. Zwrot wpłaty za półkolonie zimowe możliwe jest wyłącznie w sytuacji losowej spowodowanej 

nieobecnością w całym turnus, która zostanie zgłoszona do sekretariatu szkoły nie później niż na 

tydzień  przed rozpoczęciem turnusu oraz zostanie dostarczony pisemny wniosek do sekretariatu 

szkoły z prośbą o zwrot należności. 

12. Uczestnik półkolonii zimowej może samodzielnie wracać do domu lub może być odbierany przez 

inną osobę niż rodzic (np. krewny) o ile zostanie przekazana na piśmie taka informacja. 

W wypadku samodzielnego powrotu ucznia wskazane jest podanie konkretnej godziny 

opuszczenia szkoły. 

13. Brak w karcie dodatkowych informacji dotyczących konieczności zapisania uczestnika do tej 

samej grupy co starsze rodzeństwo/krewny/kolega powoduje zapisanie ucznia do wskazanej 

grupy wiekowej bez możliwości przenoszenia. 

14. Każdy uczestnik półkolonii zimowych przynosi ze sobą swoje drugie śniadanie, buty zmienne, 

legitymację szkolną (niezbędną podczas wyjść/wycieczek). 

 

http://www.sp9.wroclaw.pl/

