
Regulamin naboru uczestników półkolonii letnich „Siechnickie lato 2022” 
z elementami programu profilaktyki uzależnień 

 
 

1. Organizatorem półkolonii letnich „Siechnickie lato 2022” jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach.  

2. Półkolonie są finansowane ze środków profilaktyki uzależnień Gminy Siechnice. 

3. Nabór kandydatów do uczestnictwa w półkoloniach letnich „Siechnickie lato 2022”  

z elementami programu profilaktyki uzależnień odbywa się w dniach:  

 20.06.2022 r. w godz. 7:10 – 15:00  

 21.06.2022 r. w godz. 10:00 – 17:00  

Miejsce naboru: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej 

Katarzynie przy ul. Żernickiej 17, I piętro pok. 120. 

4. W półkolonii mogą wziąć udział dzieci w wieku od 7 do 10 lat (2012- 2015r.), zamieszkujące 

Gminę Siechnice i uczęszczające do szkół podstawowych w Siechnicach, Radwanicach, 

Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich i Kotowicach. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje 

się, że zamieszkanie oznacza  zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Gminy Siechnice.  

5. Pierwszeństwo do uczestnictwa w półkoloniach ma dziecko, którego oboje 

rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko 

pracują/pracuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą. Niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia  

o zatrudnieniu lub dokumentu potwierdzającego wykonywanie działalności ( dot. obojga 

rodziców). 

Uwaga: W przypadku braku zaświadczenia na dzień składania Karty kwalifikacyjnej należy 

złożyć oświadczenie o zatrudnieniu, a następnie dostarczyć dokument potwierdzający 

zatrudnienie do dnia 23.06.2022 r. do godz. 12:00. 

W przypadku dzieci z Ukrainy, które w wyniku konfliktu zbrojnego musiały opuścić kraj, 

dokumentem przedkładanym przez rodzica jest dokument potwierdzający nadanie dziecku 

numeru PESEL ze statusem UKR. 

6. Ubieganie się o udział w półkolonii letniej wymaga złożenia wypełnionej Karty kwalifikacyjnej 

uczestnika wypoczynku wraz z podpisanymi następującymi załącznikami: 

1) Regulaminem półkolonii letnich 

2) Klauzulą RODO 

3) Zaświadczeniem o zatrudnieniu/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej 

działalności gospodarczej (dot. obojga rodziców). 

7. Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku wraz z załącznikami oraz  

zaświadczeniami lub oświadczeniami należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 



Społecznej w Siechnicach, mieszczącego się w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej 17, 

I piętro, pokój 120, w terminach o których mowa w pkt 1.  

8. Karta Kwalifikacyjna wraz z załącznikami powinna być w pełni, czytelnie wypełniona i zawierać 

wszystkie wymagane podpisy (matki i ojca/ opiekuna prawnego). Karty niekompletne bądź 

dostarczone w sposób i w miejsce inne,  niż określone  niniejszymi kryteriami pozostaną bez 

rozpoznania.  

9. Wszelkie zgłoszenia złożone przed i po terminie przyjęcia pozostaną bez rozpoznania. 

10. O uznaniu prawidłowości i terminowości złożenia karty kwalifikacyjnej będzie decydowała data 

i godzina wpływu. 

11. Każdej prawidłowo złożonej Karcie kwalifikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami zostanie 

nadany indywidualny numer identyfikacyjny, którym będzie posługiwał się GOPS przy 

ogłaszaniu wyników rekrutacji. 

12. O miejscach na liście dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkolonii decyduje 

kolejność zgłoszeń ze spełnieniem warunku, o którym mowa w pkt 2.  

13. Po zakończeniu okresu składania kart kwalifikacyjnych Komisja, powołana z pracowników 

GOPS, dokona weryfikacji formalnej złożonych kart i zakwalifikuje dziecko do półkolonii, na 

wskazany przez rodzica turnus. 

14. W przypadku braku miejsc na wskazanym przez rodzica turnusie, komisja kwalifikuje dziecko 

na drugi z wskazanych terminów, pod warunkiem że pozostaną tam wolne miejsca.  

15. W przypadku większej liczby złożonych kart utworzona zostanie lista rezerwowa z podziałem 

na dany turnus.  

16. Komisja zakończy swą pracę do dnia 23 czerwca 2022r. 

17. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godz. 10:00 na stronie 

www.gops-siechnice.org.pl. Każdy z rodziców/opiekunów prawnych indywidualnie sprawdza 

wyniki rekrutacji na stronie, według nadanego numeru w dniu składania deklaracji. 

18. Po zakwalifikowaniu dziecka jako uczestnika półkolonii rodzic/opiekun wnosi opłatę  

w wysokości 200 zł za turnus na konto: BS w Oleśnicy O/Siechnice  64 9584 1092 2010 1000 

1078 0003  (w tytule: półkolonie 2022, imię i nazwisko dziecka, turnus) do dnia 30 czerwca 

2022 r. (decyduje wpływ na konto). 

19. O wynikach drugiej tury naboru komisja GOPS informuje rodzica bądź opiekuna prawnego 

drogą mailową, który do dnia 4.07.2022 r. potwierdza uczestnictwo dziecka w półkolonii 

wpłacając wyznaczoną kwotę wraz z przesłaniem potwierdzenia wpłaty na adres: 

 gops@gops-siechnice.org.pl. 

20. Dziecko może wziąć udział tylko w jednym turnusie półkolonii.  

21. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

 

 

http://www.gops-siechnice.org.pl/
mailto:gops@gops-siechnice.org.pl


 

Ważne 

 Złożenie Karty kwalifikacyjnej z wymaganymi załącznikami nie oznacza automatycznego 

zakwalifikowania dziecka do udziału w półkolonii.  

 Po złożeniu Karty kwalifikacyjnej z wymaganymi załącznikami w siedzibie GOPS rodzic 

otrzyma potwierdzenie złożenia ww. dokumentów w formie nadanego indywidulanego numeru. 

Od tego momentu nie ma możliwości uzupełniania dokumentów w celu dodania ich do złożonej 

wcześniej karty z wyjątkiem zaświadczenia o dochodach lub dokumencie potwierdzającym 

prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w godzinach urzędowania 71/311 39 68.  


