
 

 
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ  
  KLUB AKCES – SM POJEZIERZE 

 
 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników. 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod stałą opieką wychowawców w godz. 7.00 -16.00. 

3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub inne choroby rodzic ma obowiązek 

poinformować o tym w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 

4. Zaliczka w wysokości 200zł na poczet udziału dziecka w półkolonii jest bezzwrotna. 

5. Rodzice/ Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z 

powrotem. 

6. Rodzice/opiekunowie w pierwszym dniu półkolonii składają oświadczenie w którym:  

• poświadczają  o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

• poświadczają, że dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na 

kwarantannie i nie miało 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku kontaktu z 

osobą podejrzaną o zarażenie,  

• poświadczają, że są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminu 

uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego i przestrzegania 

zasad higieny. 

7. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka  z półkolonii u 

wychowawcy lub kierownika półkolonii. 

8. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później -  fakt ten 

należy ustalić z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii telefonicznie lub osobiście. 

9. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości 

oraz pisemnym upoważnieniem od Rodzica/Opiekuna.  O takim fakcie każdorazowo 

Rodzic/Opiekun informuje telefonicznie wychowawcę lub kierownika półkolonii. 

10. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice/Opiekunowie są 

zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie (wg wzoru KLUB AKCES). 

11. Rezygnacja z półkolonii lub części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej 

opłaty za turnus, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów. 

12. Fakturę za półkolonie wystawiamy dla osób zgłaszających taką potrzebę przed 

dokonaniem wpłaty. 

13. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a) spokojnego wypoczynku, 

b) uczestniczenia w programowych zajęciach  organizowanych podczas danego turnusu, 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii, 

d) uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika półkolonii. 

14. Uczestnicy półkolonii maja obowiązek: 



 

a) podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika półkolonii, 

b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, 

c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach, 

d) posiadania obuwia na zmianę, 

e) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki, 

f) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie, 

g) szanowania rzeczy własnych i kolegów, 

h) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż. 

i) natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika półkolonii  o 

zaistniałych problemach i wypadkach. 

15.  Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice/ 

Opiekunowie. 

16. Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń 

wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, 

a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach bez zwrotu 

kosztów. 

17. Opłata za półkolonie w przypadku karnego wykluczenia uczestnika (zgodnie z pkt.13) 

nie będzie zwracana. 

18. Organizatorzy półkolonii zobowiązują się do zapewnienia: 

a) ubezpieczenia uczestników półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

b) jednego ciepłego posiłku dziennie, 

c) wykwalifikowanej opieki pedagogicznej,  

d) realizacji zajęć zgodnie z programem półkolonii, 

e) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii 

o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych. 

19. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na 

zajęcia przez uczestników półkolonii.    

20. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie półkolonii 

podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają 

bezpośredniego wpływu. 

21. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu przy zbyt małej ilości 

chętnych lub z przyczyn niezależnych od organizatora 

22. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rodzica/Opiekuna oświadczenia 

w Karcie Kwalifikacyjnej o zapoznaniu się z regulaminem. 
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