
 

       

    

REGULAMIN PÓŁKOLONII    

    

1. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników półkolonii.    

2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika kolonii.    

3. Organizatorem półkolonii jest: Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski Stanisław    

Ursatjew spółka cywilna ul. Prof. Stanisława Rosponda 8, 45-519 Opole  NIP: 

754307-54-48 REGON: 161550313.    

4. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 13 lat.    

5. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów w godz. 08:00-18:00.    

6. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie 

kwalifikacyjnej.    

7. W karcie kwalifikacyjnej rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować o 

specjalnych potrzebach, zaburzeniach dziecka.    

8. Półkolonie są organizowane w okresie od 29.06 do 28.08.2020r.    

9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:    

a. spokojnego wypoczynku,    

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach,    

c. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji programu półkolonii,    

d. wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców, instruktorów 

oraz kierownika.    

10. Uczestnicy mają obowiązek:    

a. wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów,    

b. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,    



 

c. szanowania mienia oraz pomocy dydaktycznych,    

d. dbania o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej,    

e. korzystania z urządzeń zabawowych zgodnie z ich przeznaczeniem,    

f. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich 

regulaminów w miejscach pobytu,    

g. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze 

wskazówkami osoby prowadzącej,    

h. niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości, problemów, 

nieprawidłowości oraz zagrożeń opiekunowi,    

i. przestrzegania regulaminu Ośrodka, poruszania się po drogach, transportu 

zbiorowego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,    

j. udziału we wszystkich zajęciach i posiłkach,    

11. Uczestnikom kolonii zabrania się:    

a. samowolnego opuszczania Ośrodka, oddalania się od grupy,    

b. palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania leków bez wiedzy opiekuna,    

c. palenia ognisk, zabaw ostrymi narzędziami oraz ogniem,    

d. biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez 

okna,    

e. samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.,    

f. niszczenia mebli, sprzętu sportowego, audio-video,    

g. używania wulgarnych słów i zwrotów.    

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

niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie 

karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z 

udziału w półkoloniach.    



 

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie 

półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez 

innych uczestników półkolonii.    

14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo 

rodzice / opiekunowie prawni dziecka.     

15. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów 

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

   

16. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach, Organizator zobowiązuje się:    

a. przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia,    

b. zapewnić pełne wyżywienie (wszelkie odstępstwa od normalnych posiłków 

należy zanotować na karcie uczestnika),    

c. zapewnić bezpieczeństwo uczestników,    

d. zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej,    

e. zapewnić uczestnikom zajęcia z robotyki oraz inne atrakcje, przedstawione 

w planie półkolonii,    

f. zapewnić dzieciom przejazd na wybrane atrakcje w czasie trwania 

półkolonii.    

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, zwłaszcza jeśli 

są zależne od warunków pogodowych.    

    

    

Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy 

do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii.    

    

    

    

    



 

             

 

   

UMOWA    

  o świadczenie usług w zakresie udziału w półkoloniach zimowych zawarta pomiędzy:    

Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski Stanisław Ursatjew spółka cywilna    

Ul. Prof. Stanisława Rosponda 8    

45-519 Opole    

NIP: 754-307-54-48    

REGON: 161550313 , zwanym w dalszej części „Organizatorem”,    

    

a rodzicem lub opiekunem zgłaszającym Uczestnika półkolonii, zwanym w dalszej   

części „Zgłaszającym”.     

§ 1    

POSTANOWIENIA OGÓLNE    

1. Karta kwalifikacyjna oraz Regulamin półkolonii stanowią integralną część 

niniejszej umowy.     

2. Organizator zaświadcza, iż organizowana półkolonia jest zgodna z wszelkimi 

wymogami prawnymi dotyczącymi zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży oraz została oficjalnie zgłoszona w Kuratorium Oświaty w Warszawie.    

3. Organizator zobowiązuje się ubezpieczyć Uczestników półkolonii. 

4. Zawarcie umowy następuje po akceptacji warunków niniejszej umowy i 

wpłaceniu zaliczki. Dzień wpłacenia zaliczki jest dniem zawarcia umowy.    

  



 

§ 2    

WARUNKI UCZESTNICTWA    

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i 

zapoznania z nim dziecka – Uczestnika półkolonii. Uczestnik półkolonii ma 

obowiązek przestrzegać regulaminu półkolonii.    

2. Za szkody zawinione przez Uczestnika odpowiedzialność finansową ponosi 

Zgłaszający.    

3. Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) 

przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania półkolonii.    

4. Organizator nie zwraca kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy   

Uczestnika / Zgłaszającego.    

§ 3    

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA    

1. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest:    

 brać udział w całym programie wyjazdu,   

 stosować się do poleceń wychowawców i opiekunów,    

 przestrzegać regulaminu obowiązującego na terenie placówki, w której 

odbywa się półkolonia     

 pokryć ewentualne szkody, zaistniałe wskutek swojego 

działania na jej terenie lub w innych miejscach,  

 nie przeszkadzać innym w korzystaniu z atrakcji,  

 trzymywać w porządku i czystości miejsce odbywania 

półkolonii.     

W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik 

może zostać wydalony z kolonii bez zwrotu opłaty za półkolonię.     

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy 

osobistych i ich eksploatację przez innych uczestników kolonii.     



 

§ 4    

OPŁATY    

1. Koszt jednego turnusu półkolonii jest podany na stronie internetowej oraz w 

mailu zwrotnym.    

2. Po wypełnieniu formularza kontaktowego i otrzymaniu potwierdzenia zapisu 

należy w ciągu 7 dni wpłacić zaliczkę w wysokości 200zł (za dziecko za turnus) 

na rachunek:    

   Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski Stanisław Ursatjew spółka cywilna    

Ul. Prof. Stanisława Rosponda 8    

45-519 Opole    

NIP: 754-307-54-48    

REGON: 161550313    

Alior: 04 2490 0005 0000 4500 1119 8956    

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, półkolonie, miasto, nr turnusu     

3. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków i zawarciem umowy.    

4. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem na konto najpóźniej 7 dni 

przed rozpoczęciem półkolonii.    

5. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą   

ich rozpoczęcia, Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę. W przypadku 

rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii 

Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.    

 § 5    

ODWOŁANIE PÓŁKOLONII    

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu/ów półkolonii w 

przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z 

przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej.    

2. Klient w przypadku odwołania turnusu/ów półkolonii z przyczyn wskazanych w 

punkcie 1. ma prawo do:    



 

a. zwrotu całości wniesionych opłat lub skorzystania z innego turnusu na 

zasadach pierwszeństwa w przypadku odwołania turnusu/ów półkolonii 

przed jej/ich rozpoczęciem,    

b. zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni 

turnusu w przypadku odwołania części turnusu.    

§ 6    

POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

1. Zgłaszający wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie Uczestnika w czasie 

półkolonii. W przeciwnym razie należy zgłosić brak zgody Organizatorowi.    

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą 

właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


