
REGULAMIN REKRUTACJI 

DO UDZIAŁU W PÓŁKOLONII LETNIEJ 

ORGANIZOWANEJ 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie w terminie od 25 czerwca do 31 sierpnia 

2018 r. organizuje półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.  

2. Półkolonie zostaną zorganizowane dla 3 grup - 50 dzieci.  

3. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 w siedzibie 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1.  

 

NA PÓŁKOLONIE PRZYJMOWANE BĘDĄ DZIECI:  

✓ mieszkające na terenie gminy Borne Sulinowo,  

✓ klas I-VII (w przypadku dużej liczby zgłoszeń najpierw przyjęte zostaną dzieci najmłodsze - z 

klas pierwszych, następnie kolejno - drugich i trzecich),  

✓ pierwszeństwo mają dzieci, których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący 

dziecko, pracują zawodowo, 

✓ z rodzin wielodzietnych, 

✓ pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej.  

 

W programie:  

✓ zajęcia ruchowo-rekreacyjne,  

✓ warsztaty o różnej tematyce (artystyczno-manualne, sportowe),  

✓ zabawy i gry rekreacyjne,  

✓ proste eksperymenty i doświadczenia,  

✓ wycieczki jednodniowe,  

✓ projekcje filmów, zajęcia biblioteczne, gry komputerowe, 

✓ programy edukacyjne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, 

✓ program edukacyjny „Bezpieczne Wakacje”, 

✓ gry terenowe, 

✓ wycieczka rowerowa, 

✓ SPEED BALL.  

Cele i założenia:  

✓ aktywny wypoczynek dzieci podczas wakacji,  

✓ nauka samodzielności i współistnienia w grupie,  

✓ rozwijanie zainteresowań poznawczych,  

✓ rozwijanie umiejętności artystycznych. 

 

Opłata dzienna - 10 zł /osoba 



 

ZAPISY:  

1. Zapisy na półkolonie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia będzie można dokonać w 

Kawiarence Internetowej w godzinach pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie, ul. Szpitalna 1 w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2018r., godz. 17.00.  

2. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników półkolonii jest złożenie w Kawiarence 

Internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie wypełnionej karty 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, podpisanie regulaminu półkolonii oraz dokonanie 

wpłaty.  

3. Rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.  

4. W trakcie posiedzenia Komisji sporządzany jest wykaz dzieci zakwalifikowanych  

do uczestnictwa w półkoloniach oraz lista rezerwowa, którą zatwierdza Dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.  

5. Informacja o zakwalifikowaniu dzieci do uczestnictwa oraz lista rezerwowa dostępne będą  

w Kawiarence Internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie  

w dniu 22 czerwca 2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

         


