REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE
organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 3
JORDANÓWKA W ŁODZI, UL. TKACKA 34/36
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Organizatorem półkolonii w terminie 11.02 – 15.02.2019 r. oraz 18.02 – 22.02.2019
jest SOSW nr 3 w Łodzi
2. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
W godzinach 7.00- 8.00 oraz 16.00- 17,00 umożliwia się przyprowadzanie i odbieranie dzieci.
II. ZASADY REKRUTACJI:
1. Na półkolonie przyjmowane będą dzieci i młodzież zamieszkała na terenie Łodzi.
2. W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczestnicy:
a) z rodzin niepełnych,
b) z rodzin, w których oboje rodzice pracują,
c) z rodzin wielodzietnych,
d) z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
e) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Łodzi
III. ZAPISY:
1. Zapisy na półkolonie są prowadzone od dnia 15.01.2019 r. do wyczerpania miejsc.
2. Opłata za turnus wynosi 10 zł dziennie za dziecko.
3. Warunkiem wpisania dziecka na listę kandydatów na uczestników półkolonii jest dostarczenie
wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku do dnia 28.01.2019 r.
4. Rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez
dyrektora Ośrodka.
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 1.02.2019 r.

7. Do dnia 6.02.2019 rodzice/ opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na półkolonie są
zobowiązani do wpłaty należności ( 50,- za tydzień) na konto:
74 1560 0013 2026 0040 1357 0004 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka,
półkolonie + termin)
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z półkolonii, zwalniane miejsca będą mogły zająć dzieci
wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.
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8. Zwrot wpłaconych środków następuje jedynie w przypadku, gdy informacja o rezygnacji zostanie
przekazana do piątku poprzedzającego odpowiedni tydzień półkolonii.
10. Rezygnacja w trakcie trwania półkolonii nie powoduje prawa do uzyskania zwrotu wpłaconych
środków.
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 placówki. Rozstrzygnięcie
dyrektora jest ostateczne.

2

