
1 
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII 

1. Organizatorem półkolonii jest firma BMsport Anna Majka, z siedzibą 34-642 Dobra 720, NIP 7372018282, 

REGON  521515287, zwana dalej organizatorem. 

2. Uczestnikami półkolonii są wyłącznie dzieci, których rodzice bądź opiekunowie prawni zawarli  

z Organizatorem umowę w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu.  

3. Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest: 

a) zapoznanie i akceptacja niniejszego regulaminu,  

b) wypełnienie i dostarczenie karty kwalifikacyjnej wraz z oświadczeniami,  

c) wpłata zaliczki w wysokości 200 zł. 

4. Po zgłoszeniu uczestnictwa rodzic bądź opiekun prawny jest zobowiązany do realizacji obowiązków 

wskazanych w pkt. 3 w terminie 3 dni roboczych począwszy od daty zgłoszenia zamiaru uczestnictwa  

w półkolonii. Realizacja obowiązków nastąpi poprzez przesłanie drogą mailową na adres: prawidłowo 

uzupełnionych dokumentów wskazanych w pkt. 3 lit a) i b) oraz wpłatę zaliczki gotówką bądź przelewem na 

rachunek bankowy Organizatora: 48 1240 5123 1111 0011 1256 9869. 

5. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii rodzic bądź opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany dostarczyć 

dokumenty wskazane w pkt. 3 lit. a) i b) Organizatorowi oraz uiścić pozostałą część opłaty z tytułu 

uczestnictwa w półkolonii.  

6. W przypadku wpłaty środków na rachunek bankowy za dzień wpłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania 

środków na koncie Organizatora.  

7. Brak realizacji obowiązków wskazanych w pkt. 3-5 w założonych terminach uprawnia Organizatora do 

wykluczenia uczestnika z udziału w półkolonii. 

8. Każdy turnus półkolonii trwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

9. W trakcie półkolonii Organizator zapewnia uczestnikom możliwość skorzystania z posiłku w postaci 

dwudaniowego obiadu. 

10. W trakcie zajęć uczestnik objęty jest nadzorem ze strony wychowawców. 

11. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania oraz odbierania uczestnika. 

Organizator nie odpowiada za transport uczestnika na miejsce rozpoczęcia zajęć oraz po zakończeniu zajęć.  

12. Uczestnik może być odbierany z półkolonii tylko przez osoby upoważnione w karcie kwalifikacyjnej.  

13. W przypadku samodzielnego powrotu uczestnika po zakończeniu zajęć, rodzic lub opiekun prawny jest 

zobowiązany złożyć w formie pisemnej stosowne oświadczenie informujące o wyrażeniu zgody na 

samodzielny powrót uczestnika- zawarte w karcie kwalifikacyjnej. 

14. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego planu turnusu. 

Dopuszczalne są zmiany harmonogramu zajęć ze względu na warunki atmosferyczne.  

15. Uczestnik półkolonii ma prawo do:  

a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas półkolonii,  

b) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,  

c) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu. 

16. Uczestnik ma obowiązek:  

a) wykonywać polecenia wychowawców,  

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

c) brać udział w realizacji programu półkolonii,  

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  

e) szanować mienie udostępnione w ramach zajęć oraz pomoce dydaktyczne,  

f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,  

g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,  

h) posiadać w zależności od zajęć - strój kąpielowy, strój sportowy 

i) przestrzegać zasad niniejszego regulaminu oraz regulaminów obiektów udostępnianych w ramach 

półkolonii. 

17. Uczestnikowi zabrania się: 

a) samodzielnego oddalania się z terenu wypoczynku bez zgody i wiedzy wychowawcy, 

b) posiadania przedmiotów łatwopalnych, materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających 

bezpieczeństwu uczestników, 

c) niszczenia sprzętu oraz użytkowania go niezgodnie z jego przeznaczeniem.  
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18. Uczestnicy zgrupowania mają zapewnione warunki do utrzymania higieny osobistej. W obiektach sportowych 

zapewnia się dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody.  W pomieszczeniach sanitarnych 

wywieszone są informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.   

19. Uczestnicy półkolonii w dniu rozpoczęcia wypoczynku są zdrowi, a rodzice/prawni opiekunowie składają 

pisemne oświadczenie o braku u Uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

20. Rodzice, prawni opiekunowie Uczestników wypoczynku: 

a) akceptują niniejszy regulamin i zobowiązują się do niezwłocznego odbioru Uczestnika z wypoczynku  

w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, duszności) - w przypadku, gdy po konsultacji z lekarzem nie będzie konieczności 

wcześniejszej hospitalizacji dziecka; 

b) jeżeli Uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic / 

prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w 

obozie w karcie kwalifikacyjnej Uczestnika. To samo dotyczy pełnoletniego Uczestnika. W przypadku 

występowania u Uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w półkolonii.   

21. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonanie poleceń 

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności 

wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału  

w półkoloniach z uwagi na okoliczności wskazane w tym ustępie, opłata za półkolonię nie zostanie zwrócona. 

22. Za szkody wyrządzone przez dziecko, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 

23. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia 

rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba 

uczestników, tj. 15 osób. Organizator będzie informował o takiej sytuacji osoby bezpośrednio zainteresowane 

udziałem w wybranej półkolonii i na bieżąco proponował zmianę terminu. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny 

nie będzie zainteresowany innym terminem półkolonii, organizator zwróci wpłaconą kwotę. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za inne koszty powstałe lub poniesione przez uczestnika bądź jego rodzica lub 

opiekuna prawnego w związku z uczestnictwem półkolonii. 

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w planie półkolonii, 

jeśli niewykonanie zostało spowodowane zdarzeniem o charakterze siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej 

rozumie się zdarzenia powstałe z przyczyn niezależnych od stron, które uniemożliwią realizację półkolonii,  

a w szczególności: warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, kataklizmy, decyzje władz administracji 

państwowej uniemożliwiające odbycie planowanej półkolonii, nagłe wypadki lokalne lub międzynarodowe 

paraliżujące życie kraju lub regionu. 

26. Organizator stosuje się do wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  

w 2021 r. 

27. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci  

i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) oraz Kodeksu Cywilnego. 

28. Dane kontaktowe: 

Michał Majka, 34-642 Dobra 720, tel. 666346499, e-mail:biuro.bmsport@gmail.com 

 


