
 
 

                REGULAMIN PÓŁKOLONII LATO 2022 
 

I. Warunki uczestnictwa 
Aby wziąć udział w półkoloniach Akademii Leszka Blanika KS AZS 
AWFiS zwaną dalej Akademią, należy: 
• Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej 

Akademii, 
• Uregulować opłatę zgodnie z wyznaczonymi terminami w pkt. 

III „Opłaty”, na konto Akademii: 13 1750 0012 0000 0000 
3503 6075,  

• Wypełnić i podpisać – forma papierowa: 
- kartę kwalifikacyjną, 
- formularz RODO,  
- regulamin półkolonii, 
- zgodę na atrakcje półkolonie 
Cały komplet dokumentów należy przekazać kierownikowi 
półkolonii podczas rejestracji uczestnika w pierwszym dniu 
turnusu. 

 
II. Informacje organizacyjne 

1. Osobą koordynującą całość wypoczynku jest kierownik 
półkolonii. Jego obowiązkiem jest czuwanie nad przebiegiem 
wypoczynku zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

2. Osobą odpowiedzialną za Uczestnika półkolonii w trakcie jej 
trwania jest Wychowawca przydzielony w pierwszym dniu 
turnusu. 

3. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest przestrzegać: 
niniejszego regulaminu, regulaminów obiektów i miejsc 
w których odbywają się zajęcia dodatkowe, ogólnych zasad 
bezpieczeństwa. 

4. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci i młodzież w wieku: 
• I turnus – ukończone 7 lat – 12 lat 
• II turnus – ukończone 7 lat – 12 lat 

5. Maksymalna liczba osób na jednym turnusie to 35. 
6. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 8:00 i trwają do godz. 15:30. 

Od godz. 7:30 – 8:00 i 15:30 – 16:00 Wychowawca pełni dyżur 
na hali, podczas którego dziecko może pozostać pod jego 
opieką. 

7. Rodzic / Opiekun Prawny ma obowiązek informować 
Kierownika lub Wychowawcę o nieobecności bądź spóźnieniu 
Uczestnika. 

8. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest zabrać ze sobą ważną 
legitymację szkolną. 

9. Udział we wszystkich zajęciach półkolonijnych przez 
Uczestnika jest obowiązkowy, o ile Uczestnik nie został z nich 
zwolniony przez Kierownika lub Wychowawcę. 

10. Na zajęciach gimnastycznych obowiązuje zmiana stroju na 
sportowy. 

11. Uczestnik ma obowiązek poinformować prowadzącego 
zajęcia 
o niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie 
zdrowia, chorobie lub innych ograniczeniach przed 
przystąpieniem do zajęć. 

12. Za pokrycie strat wyrządzonych przez Uczestnika półkolonii 
odpowiedzialność oraz koszty ponosi Rodzic / Opiekun 
prawny. 

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez 
uczestników półkolonii. 

14. Organizator nie odpowiada za zniszczenia wyrządzone sobie 
wzajemnie przez Uczestników półkolonii. 

15. Organizator nie zaleca przynoszenia na półkolonie cennych 
urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefonów, 
odtwarzaczy muzyki, np.) i nie bierze odpowiedzialności za 
tego typu przedmioty. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, 
w sytuacjach, gdy wcześniej zaplanowany program nie może 
być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora (np. 
pogody, sytuacji epidemiologicznej). 

17. Organizator zapewnia w trakcie trwania półkolonii obiad. 
18. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. 

Posiłki te mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych 
i w nich spożywane. 

19. Organizator zapewnia gry planszowe, akcesoria sportowe 
oraz przybory i materiały plastyczne niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć.  

20. Na półkoloniach obowiązuje bezwzględny zakaz: 
• zakupu, posiadania i picia alkoholu, 
• zakupu, posiadania i palenia papierosów 
• zakupu, posiadania i stosowania środków odurzających. 

21. Osoby, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu 
półkolonii w skrajnych przypadkach mogą zostać wydalone 
z półkolonii, w szczególności, gdy uporczywie przeszkadzają 
w prowadzeniu zajęć, nie stosują się do poleceń 
prowadzących zajęcia, przeszkadzają innym uczestnikom 
w udziale w zajęciach 

 
III. Opłaty 

   Cennik półkolonii jest z góry określony:  
Oferta dla czynnych 

uczestników ALB Cena regularna 

899 zł 949 zł 
 

1. Płatności należy dokonać na konto Akademii do dnia 
10.06.2022r. 

2. Nie przewiduje się zwrotu wniesionych opłat za półkolonię. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba 

z przedstawieniem zaświadczenia lekarskiego) istnieje 
możliwość wycofania zgłoszenia dziecka minimum 5 dni 
przed rozpoczęciem turnusu – w takiej sytuacji może 
nastąpić zwrot kosztów przez Organizatora.  
 

IV. Postanowienia końcowe 
Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest akceptacja 
niniejszego regulaminu oraz podpisanie umowy z Organizatorem. 
 
Oświadczamy, że Uczestnik półkolonii będzie przestrzegał 
niniejszego regulaminu. 
 
 
______________________________________________________ 
Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 


