
 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII   
                               FALA SPORTU LATO 2020 

 

 

1. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regula-

minu. 

2. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku (10 – 14 sierpnia 2020)  

w godzinach od 8.00 do 16.00 w Pozytywnej Szkole Podstawowej  

ul. Azaliowa 18, Gdańsk Kokoszki 

3. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 

ustalonej przez organizatora oraz wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wy-

poczynku przez rodzica (opiekuna). 

4. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka z 

półkolonii. Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu musi być potwierdzona 

oświadczeniem napisanym przez rodzica (opiekuna). 

5. Zajęcia odbywają się według harmonogramu. Dzieci przebywają pod stałą opieką 

wychowawców. 

6. W czasie pobytu dziecka na półkolonii organizatorzy zapewniają gorący posiłek – 

obiad.  

7. Każdy Uczestnik ma obowiązek: 

a/ zapoznania się z obowiązującymi regulaminami ( p.poż., bhp, regulamin boisk 

szkolnych, sali gimnastycznej, pływalni), 

b/ dbać o higienę osobistą, porządek w obiekcie i szanować mienie, 

c/ okazywać wzajemną życzliwość i pomoc, szacunek wychowawcom, kolegom i in-

nym osobom, 

d/ aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

e/ bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom wychowawców i kierownika 

półkolonii, 

f/ uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw 

plenerowych, aktywności na dworze (krem z filtrem, nakrycie głowy) oraz w po-

mieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz 

obuwie zmienne sportowe oraz być przygotowanym do wyjścia na pływalnię (strój 

kąpielowy, ręcznik, klapki). 

8. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu 

półkolonii bez wiedzy i zgody wychowawcy. 

9. Każdy Uczestnik ma prawo: 

a/ zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy, 

b/ do radosnego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku, 

c/ do pełnego korzystania z oferty przedstawionej przez organizatora wypoczynku, 

d/ korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii. 

10. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie ka-

rane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w 

półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonię). 



 

 

 

 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczest-

ników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, 

a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić 

na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w 

zajęciach. 

 

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: 

• Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w ramach potwierdzenia wpisania 

dziecka na listę uczestników. 

• Dokonać wpłaty pozostałej części kwoty za turnus najpóźniej do 20 lipca 2020r. 

Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu. 

 

Dane do przelewu : Stowarzyszenie Fala Sportu, ul. Leszczynowa 60/12, 80-175 

Gdańsk, nr konta bankowego (mBank): 26 1140 2004 0000 3702 7774 3435 (tytułem 

imię i nazwisko uczestnika oraz temat półkolonii. 

 

Fala Sportu zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania turnusu w przypadku 

braku odpowiendiej ilości chętnych uczestników. W takim wypadku Fala Sportu zo-

bowiązuje się do zwrotu wpłacanej zaliczki. 

 

Zaliczka jest bezzwrotna w przypadku odwołania uczestnictwa w turnusie z winy nie 

leżącej po stronie organizatora. 

 

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości ak-

ceptuje jego treść. 

 

 

 

 

Gdańsk ……………….     Podpis rodzica (opiekuna) …………………………… 


