
 

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury 

Zasady Powiatowego Lata: 

1. Każdy uczestnik otrzymuje worek z logo Młodzieżowego Domu Kultury, który zabiera ze sobą 

każdego dnia trwania turnusu. 

2. Uczestnik jest pod opieką wychowawcy wyłącznie w godzinach 8:30 – 17:00 (8:30  

– 9:00 zajęcia świetlicowe, 9:00 – 16:00 wycieczki, zajęcia w grupach rówieśniczych, 16:00 – 

17:00 zajęcia świetlicowe).  

3. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania  

i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć. 

4. Uczestnik opuszcza  siedzibę  Młodzieżowego Domu Kultury wyłącznie pod opieką 

rodziców/opiekunów prawnych. Wyjątek stanowi podpisana zgoda rodzica na samodzielny 

powrót dziecka lub odbiór przez inne upoważnione osoby. 

5. Wychowawcy i kierownik nie podają uczestnikom leków.  

6. Młodzieżowy Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy zagubione, zniszczone przez uczestników 

półkolonii. 

7. Młodzieżowy Dom Kultury zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW. 

8. Młodzieżowy Dom Kultury zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia 

rodziców/opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numer zgłoszenia wypoczynku 1798/MAZ/2018-L 

 

VI 

25 26 27 28 29 

8:30 -9:00 
zajęcia 
świetlicowe 

8:30 -9:00 
zajęcia 
świetlicowe 

8:30 -9:00 
zajęcia 
świetlicowe 

8:30 -9:00 
zajęcia 
świetlicowe 

8:30 -9:00 
zajęcia 
świetlicowe 

9:00 - 16:00 
Zajęcia 
integracyjne    
w budynku      
i w parku, 
warsztaty 
tworzenia 
dzienników 
podróżnika 

9:00 - 16:00  
Kino Luna 

 
9:00 - 16:00        
Park linowy 
w Julinku 

 
 
 
9:00 - 16:00 
PGE 
Narodowy 
„Piłkarskie 
emocje”  

 
 
9:00-16:00               
basen KAPRY i 
plac zabaw w 
parku 

16:00 - 17:00 
zajęcia 
świetlicowe 

16:00 - 17:00 
zajęcia 
świetlicowe 

16:00 - 17:00 
zajęcia 
świetlicowe 

16:00 - 17:00 
zajęcia 
świetlicowe 

16:00 - 17:00 
zajęcia 
świetlicowe 

 

W poniedziałek dzieci otrzymają plecak z logo MDK, który będzie im towarzyszył przez cały czas 

trwania Powiatowego Lata. 

Każdego dnia trwania turnusu: 

ok. godz. 10:30 – drugie śniadanie (zapewniamy wodę, owoc lub drobną przekąskę) 

ok. 13:00 – obiad (w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w pruszkowskich lokalach 

gastronomicznych, w środy w Julinku) 

W przypadku piątkowego wyjścia na basen prosimy spakować dziecku klapki, czepek, kąpielówki, 

ręcznik, żel pod prysznic/szampon i jeśli jest taka potrzeba rękawki do pływania. 


