
REGULAMIN PÓŁKOLONII   

Regulamin półkolonii organizowany przez SALAMANDRA nauka pływania 

Podpis rodziców lub prawnych opiekunów - Składany będzie w Pierwszym dniu Półkolonii na 
zebraniu Organizacyjnym o godzinie 8.00  na Sali Fittnes 1 piętro Basenu Aquarius Kopernik. 

I. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII  

1. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku  w lipcu od 7 roku życia, w sierpniu od 6 roku życia.  

( 3 turnus od 10 lat ) 

2. Ilość miejsc: 25 

3. Miejsce prowadzenia zajęć: Basen Aquarius Kopernik w Zabrzu  I PIĘTR0 Salka Fittnes 

4. Termin: lipiec-sierpień. Każdy turnus od poniedziałku do piątku, w godz. 7.45-15.30  

5. Organizatorem Wypoczynku jest Salamandra Nauka Pływania  

6. Odpłatność uczestników: płatna przelewem 650zł. ( turnus 5 – 550 zł) Bądź w pierwszy dzień 
Półkolonii gotówką. 

7. Karta kolonijna – dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka na półkolonie, jest on obowiązkowy 
i tylko na jego podstawie dziecko może uczestniczyć w półkolonii.  

8. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu.  

9. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców w godz. 7.45-15.30 

10. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak 
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować 
czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.  

11. Zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.  

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii 
oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników – a dokonanych przez innych uczestników – 
odpowiedzialność rodziców. 

13. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych 
(telefony, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może 
być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora.   

15. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o 
zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.  



16. Plan zajęć sporządzany jest przez organizatora półkolonii: ramowy zostanie przedstawiony na 
zebraniu organizacyjnym,  szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.  

17. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie i obiad. 

18. Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez uczestników.  

19. Organizator zapewnia  akcesoria sportowe, sprzęt pływacki  oraz materiały plastyczne niezbędne 
do przeprowadzenia zajęć.  

II. RODZICE  nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii, są zobowiązani 
do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć,  są odpowiedzialni za 
bezpieczną drogę dziecka do miejsca wypoczynku i z powrotem. W razie konieczności są zobowiązani 
napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko z półkolonii i załączyć je do 
karty kwalifikacyjnej. W przypadku samodzielnego przychodzenia na zajęcia i powrotu z zajęć do 
domu rodzice są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.     

III. UCZESTNICY 20. Uczestnicy mają prawo do:  spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku  
uczestniczenia we wszystkich zajęciach, atrakcjach  organizowanych podczas półkolonii, wnoszenia 
próśb i  skarg do wychowawców , uzyskania niezbędnej pomocy od organizatora półkolonii.  

20. Uczestnicy mają obowiązek: wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia. Przestrzegać 
regulaminu i aktualnie obowiązujących przepisów prawa . Dbać o czystość i porządek . Przestrzegania 
zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, 
informować wychowawcę, mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników  i samego siebie  
dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.  

21. Każdego dnia uczestnik powinien mieć nakrycie głowy, na zajęcia na basenie zabrać ręcznik oraz 
strój (klapki, okularki pływackie.) Obowiązkowo CZEPEK.  

22. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, 
wyposażenia i pomocy dydaktycznych.  

23. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie i niewykonywanie poleceń 
wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 
Upomnienie przez wychowawcę . Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych  
Powiadomienie rodziców. Wykluczenie z półkolonii.  

24. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw. 

25. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 
Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.  

26. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, opiekunów, kierownika półkolonii oraz 
rodziców/opiekunów prawnych w trakcie trwania półkolonii.  

27. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu i akceptuję jego warunki oraz 
zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka oraz, w razie takiej potrzeby, wyjaśnienia mu 
jego postanowień.  


