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Na co dzień zarządzam kilkoma placówkami edukacyjnymi, uczę dzieci
programowania oraz organizuję półkolonie, obozy, zielone szkoły i wycieczki.
Z mojej dotychczasowej wiedzy korzystają moi franczyzobiorcy prowadzący
placówki w całej Polsce i organizujący wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Na dzień pisania tego e-booka na moim koncie jest ponad 400 turnusów
półkolonii oraz obozów i kolonii, które z sukcesem organizuję od 2015 roku w
czasie ferii zimowych, oraz wakacji. Od 1999 roku posiadam uprawnienia
wychowawcy, od 2015 roku uprawnienia kierownika wypoczynku dla dzieci. 

Skąd pomysł na półkolonie? Od początku swojej działalności edukacyjnej byłam 
i jestem blisko ze swoimi klientami - rodzicami. I to z ich strony pojawił się
pomysł/potrzeba, oraz prośba na zorganizowanie czasu ich dzieciom w czasie ferii 
i wakacji. Nie myśląc wiele, podjęłam się organizacji na początku półkolonii, 
a później również kolonii wyjazdowych.

Czekało na mnie sporo niespodzianek, a temat okazał się wcale nie taki prosty.
Formalności do spełnienia momentami mnie przerastały, a ilość absurdów
prawnych przygnębiała. Miałam mnóstwo pytań, na które nie znałam odpowiedzi,
w trakcie popełniłam kilka błędów, których mam nadzieję ty dzięki temu e-
bookowi unikniesz. 

Przyznam, że gdybym te kilka lat temu miała taki e-book z pewnością moje
półkolonie byłby lepiej zorganizowane, ale przede wszystkim wiedziałabym, na co
szczególnie zwrócić uragę będąc początkującym organizatorem wypoczynku.

Życzę Tobie, aby każde półkolonie jakie zorganizujesz były niezapomniane dla
wszystkich uczestników, a Tobie przyniosły wymierne korzyści finansowe i nie
tylko.

Nazywam się Dagmara Glinka, jestem
założycielką Akademii Organizatora
Wypoczynku, właścicielką marki Creative
Club - szkoły programowania dla dzieci 
i młodzieży oraz biura podróży, które
specjalizuje się w organizacji wypoczynku dla
dzieci i młodzieży.
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1.2 CZEGO DOWIESZ SIĘ Z TEGO E-BOOKA?

Kiedyś byłam w tym samym punkcie,

w którym prawdopodobnie jesteś TY.

Przeszłam długą i bolesną ścieżkę do

tego aby w pełni legalnie i z

satysfakcją zorganizować półkolonie.

W moim e-booku znajdziesz

odpowiedzi na większość pytań,

które stawia sobie każdy

początkujący organizator

wypoczynku. 

Dowiesz się  między innymi jakie

formalności musisz spełnić, aby móc

zorganizować półkolonie, jak się

przygotować, na co się nastawić,

jakie mogą pojawić się problemy?

Podzielę się z Tobą moim

kilkunastoletnim doświadczeniem,

podpowiem co się sprawdza, co nie.

Czy należy bać się kontroli z

kuratorium czy sanepidu? 

Postaram się rozwiać Twoje

wątpliwości i zapewnić, że warto

podjąć się tematu. 

Czas ferii i wakacji w prywatnych

placówkach edukacyjnych to zwykle

czas przestoju. Dlatego warto już dziś

zaplanować ten czas i zadbać o swój

przychód.
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Jeśli jesteś osobą, która jeszcze nigdy nie organizowała półkolonii

zapoznaj się dokładnie ze wszystkim częściami e-booka i wdrażaj wiedzę

u siebie.

Jeśli natomiast już masz za sobą pierwsze próby, ale jeszcze nie masz

pewności czy wszystko co robisz jest zgodne z literą prawa również dla

usystematyzowania wiedzy zapoznaj się z całym e-bookiem.

Informacje zawarte w e-booku również będą pomocne już działającym

organizatorom. Można spokojnie przejść tylko do wybranych zagadnień.

Obok tekstów znajdziesz ikonki wykrzykników i żarówek, jak się pewnie

domyślasz, wykrzyknik = uwaga, ważna informacja, żarówka =

wskazówka.

1.3 JAK KORZYSTAĆ Z E-BOOKA?
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Art. 92a. [Organizowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży]

1. Ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy

przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży

w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i

psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy,

rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji

społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co

najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i

zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w

szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i

biwaku.

2. Przepisom ustawy nie podlega wypoczynek organizowany dla

dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby

znane rodzicom osobiście.

3. Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby

spokrewnione albo osoby niespokrewnione pozostające w

faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

1.4 CO TO JEST WYPOCZYNEK DLA DZIECI?

Definicję wypoczynku dla dzieci określa Ustawa o
Systemie Oświaty
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