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             CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                                                         KOBYLNICA, 23.04.2019 r. 

                              W KOBYLNICY 

 

                                                                                                                                                     

REGULAMIN 

NABORU DZIECI Z TERENU GMINY KOBYLNICA NA KOLONIE  

W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2019 ROKU 

 

I. INFORMACJE O KOLONIACH: 

1. KOLONIA W KOŚCIELISKU 

1) Organizatorem kolonii w Kościelisku jest Gmina Kościelisko we współpracy z Centrum Usług 

Wspólnych w Kobylnicy  

2) Rekrutację prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy 

3) Termin: 2 lipiec - 15 lipiec 2019 roku 

4) Ilość miejsc – 40 

5) Informacje dodatkowe: 

a) wyjazd w dniu 2 lipca 2019 r. z placu przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy o godz. 7.00 

b) zbiórka uczestników w tym dniu o godz. 6.30 

c) przyjazd do Kościeliska około godz. 21.00 

d) przyjazd do Kobylnicy na plac przy Szkole Podstawowej w Kobylicy w dniu 15 lipca 

około godziny 21.30 

e) wyposażenie uczestników musi zawierać dodatkowo ubrania na wycieczki górskie,  

w tym buty z grubą podeszwą, kurtkę lub płaszcz przeciwdeszczowy oraz pełne 

wyposażenie kolonijne 

f) adres placówki: Zespół Szkół Kościelisko, ul. Szeligówka 660 

g) kolonia o nastawieniu górskim, bardzo dużo wielogodzinnych wycieczek górskich 

h) organizator zapewnia ubezpieczenie. 

2. KOLONIA W WIELENIU ZAOBRZAŃSKIM 

1) Organizatorem kolonii w Wieleniu Zaobrzańskim jest Gmina Przemęt we współpracy  

z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Krokus” w Wieleniu Zaobrzańskim i Centrum Usług 

Wspólnych w Kobylnicy 

2) Rekrutację prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy 

3) Termin: 22 lipiec – 4 sierpień 2019 roku 

4) Ilość miejsc – 40 

5) Informacje dodatkowe: 

a) wyjazd w dniu 22 lipca br. z placu przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy o godz. 7.00 

b) przyjazd do Wielenia około godz. 14.00 

c) zbiórka uczestników w tym dniu o godz. 6.30 

d) przyjazd do Kobylnicy w to samo miejsce w dniu 4 sierpnia około godz. 14.00 

e) wyposażenie uczestników musi dodatkowo zawierać ubranie kąpielowe, obuwie plażowe, 

ręczniki plażowe 

f) adres placówki: Ośrodek Wypoczynkowy „Krokus”, Wieleń Zaobrzański Plac 

Pielgrzymów 9 

g) kolonia z programem sportów wodnych 

h) organizator zapewnia ubezpieczenie. 
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II. KRYTERIA I ZASADY NABORU 

1. NABÓR BĘDZIE DOKONANY SPOŚRÓD DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY 

KOBYLNICA UCZESZCZJĄCYCH DO KLAS: 

1) na kolonię do Kościeliska klasy V, VI i VII,  

2) na kolonię do Wielenia klasy VII, VIII i III gimnazjum. 

2. DODATKOWE KRYTERIA: 

1) dziecko po raz pierwszy wyjeżdża na kolonie organizowane przez Centrum Usług 

Wspólnych w Kobylnicy od wakacji 2017 roku (10 pkt), 

2) dziecko osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, średnia ocen wynosi: 

a) 5,50 – 6,00 – 10 punktów 

b) 5,00 – 5,40 – 9 punktów 

c) 5,30 – 4,75 – 8 punktów 

d) 4,74 – 4,50 – 7 punktów 

e) 4,49 – 4,00 – 6 punktów 

f) 4,00 – 3,00 – 4 punkty  

g) poniżej 3,0 – 0 punktów  

3) dziecko ma ocenione zachowanie jako: 

a) poprawne – 7 punktów, 

b) dobre – 8 punktów, 

c) bardzo dobre – 9 punktów, 

d) wzorowe – 10 punktów 

Wyniki z nauczania i zachowania należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem ze szkoły (na 

koniec roku lub na koniec I semestru). 

4) dziecko pochodzi z rodzin, które są niepełne – 5 punktów,                                                  

5) dziecko pochodzi z rodzin, które są wielodzietne (3 i więcej dzieci) – 5 punktów, 

6) miesięczny dochód na członka rodziny wynosi: 

a) poniżej 528 zł – 10 punktów, 

b) od 529 do 800 zł – 9 punktów, 

c) od 801 do 1200 zł – 8 punktów, 

d) od 1201 do 1600 zł – 7 punktów, 

e) powyżej 1600 zł – 6 punktów. 

W odniesieniu do podpunktów 4), 5) i 6) powyżej wymagane jest pisemne oświadczenie 

rodziców. 

3. W przypadku, gdy ilość uzyskanych punktów będzie taka sama wnioski będą rozpatrzone wg. 

kolejności zgłoszeń.  

4. W przypadku wolnych miejsc po dokonaniu naboru wg powyższych kryteriów nabór będzie 

uzupełniony wg kolejności zgłoszeń. 

5. Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach: 8 maja - 24 maja 2019 roku 

6. Wnioski wraz z kartami kolonijnymi będą do pobrania: 

1) na stronie internetowej: www.kobylnica.pl zakładka oświata – ogłoszenia i aktualności. 

2) w szkołach podstawowych na terenie gminy Kobylnica  

3) w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, przy ul. Wodnej 20/2. Pokój 10, 12.  

7. Wypełnione wnioski wraz ze zgodą w zakresie przetwarzania danych osobowych i karty 

kolonijne należy składać w miejscach ich pobrania. 

http://www.kobylnica.pl/
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8. Naboru dokona komisja powołana przez Dyrektora CUW.   

9. Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie internetowej CUW w Kobylnicy w dniu 31.05.2019 r. 

III. USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCY PODZIAŁ MIEJSC: 

1) SP w Kobylnicy po 13 miejsc na każdej kolonii, łącznie 26                                                                           

2) SP w Sycewicach po 6 miejsc na każdej kolonii, łącznie 12 

3) SP w Słonowicach po 5 miejsc na każdej kolonii, łącznie 10 

4) SP w Kończewie po 5 miejsc na każdej kolonii, łącznie 10 

5) SP w Kwakowie po 5 miejsc na każdej kolonii, łącznie 10 

6) miejsca dla dzieci uczęszczających do szkół poza gminą Kobylnica po 6 miejsc na    

             każdej kolonii, łącznie 12. 

Dopuszcza się zmiany w pozycjach powyżej w przypadku, jeżeli będzie mniejsza ilość chętnych niż 

przewidywana w pozycjach w pozycjach 1 – 6.  

IV. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW                                                                                                                             

1. Złożenie dokumentów, w tym karty kolonijnej. 

2. Zaopatrzenie dzieci w niezbędne wyposażenie/odzież na czas pobytu. 

3. Uiszczenie opłaty za kolonię w kwocie 400 zł (opłata ta obejmuje całokształt kosztów kolonii) 

1) Wpłat należy dokonać wyłącznie na konto: 

Bank Spółdzielczy w Sławnie, filia w Kobylnicy 

Nr konta: 46 9317 0002 0090 0735 2000 0140  

2) W tytule przelewu należy podać miejsce kolonii, imię i nazwisko uczestnika kolonii (nie 

rodzica), 

3) Wpłatę za kolonie należy uiścić, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane, tj. po ogłoszeniu 

wyników, nie później niż do dnia 10 czerwca 2019 r. 

4. Przygotowanie dzieci do pobytu na kolonii poprzez przypomnienie im: 

1) zasad zachowania, wzajemnych stosunków między uczestnikami,  

2) bezpieczeństwa nad wodą, w górach, na drodze, w obiektach,  

3) posługiwania się ogniem, 

4) zasad związanych z poszanowaniem mienia (w przypadku dokonania zniszczeń przez dzieci 

koszty naprawy lub odkupienia zniszczonych rzeczy poniosą rodzice, w przypadku rażącego 

łamania regulaminu kolonii oraz niewłaściwego nagannego zachowania uczestnik będzie 

wydalony z kolonii i pod opieką rodziców na ich koszt powróci do domu). 

V. INFORMACJI NA TEMAT KOLONII UDZIELA: 

Witold Stech - Kierownik Działu Oświaty i Sportu 

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, 

76-251 Kobylnica ul. Wodna 20/2, pokój 10 

telefon: 609-082-238, (59) 810 96 86, e-mail: w.stech@kobylnica.pl 

 

 

 

mailto:w.stech@kobylnica.pl
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VI. ZAŁACZNIKI DO REGULAMINU 

1) Załącznik nr 1 WNIOSEK RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) O PRZYZNANIE KOLONII 

2) Załącznik nr 2 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKODAWCÓW WRAZ ZE ZGODĄ NA 

PRZETWARZANIE DANYCH 

3) Załącznik nr 3:   

a) KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU KOLONIA W KOŚCIELISKU,   

b) KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA KOLONII W WIELENIU ZAOBRZAŃSKIM 

 

 

Marta Prezlata 

Dyrektor Centrum  

Usług Wspólnych w Kobylnicy 


