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MSWiA z dn. 31.08.1998 r. Dz.U. Nr 118/1998 poz. 768 

REGON: 851-652-063 ▪ NIP: 873-26-85-639 

KCEM KANA jest w roku 2021-2023 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania 
publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Placówka 
wsparcia dziennego w formie specjalistycznej KANA.  
 
Z ad an i e  j e s t  ws pó ł f i n an s o wane  z  bud że t u  M i a s t a  T a rn ow a .  

Małopolskie Centrum Aktywności Senioralnej SENIORpower  
Małek kroki, wielki sukces 
 
Projekty zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 
 

 
Projekt EPIcentrum Rodziny jest dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i 
Polityki Społecznej „Po pierwsze rodzina” na rok 2022. 

 

 

 

REGULAMIN 

Półkolonii ZIMOWISKO 2023 
 

 

1. Półkolonia ZIMOWISKO 2023, zwane dalej zimowisko, ma charakter opiekuńczo - 

dydaktyczno – rekreacyjny. 
2. Zimowiskiem kieruje kadra wskazana przez Zarząd KCEM KANA. 

3. Uczestnicy zimowiska zobowiązani są do uszanowania opiekuńczo - dydaktyczno – 
rekreacyjnego charakteru zajęć oraz do postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi 
normami społecznymi. 

4.  Podczas trwania zimowiska Uczestników obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia 
tytoniu i używania innych środków psychoaktywnych. 

5.  Uczestnicy zimowiska są odpowiedzialni za utrzymanie czystości w pracowniach, na 
terenie KCEM KANA oraz w miejscach publicznych. 

6.  Opiekunowie Uczestników zimowiska zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy 
szkód spowodowanych niewłaściwym zachowaniem ww. Uczestników. 

7.  Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na miejsca zbiórek i zajęć 

zgodnie z wyznaczonym planem dnia oraz do brania czynnego w nich udziału wg 
wytycznych kadry prowadzącej.  

8.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez Uczestnika podczas 
trwania zimowiska. 

9.  Za rażące naruszenie powyższego regulaminu przez Uczestnika zimowiska, Organizator 

ma prawo skreślić Uczestnika z listy uczestników zimowiska, bez zwrotu kosztów 
poniesionych przez tegoż Uczestnika. 

10.Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Karty zgłoszenia udziału w zimowisku. 

   

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PÓŁKLONII ZIMOWISKO 2023 

 

 

Podpis 

Uczestnika Zimowiska 

 

 Podpis 

Opiekuna Uczestnika Zimowiska 
 

 

 

 

http://www.siemacha.org.pl/

