
Regulamin Wypoczynku 

„Zimowe Półkolonie na Sportowo” 

organizowanego przez 

Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy                                      

Kierownik, opiekunowie i trenerzy na półkoloniach dokładają 

wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 

aktywnego wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo 

w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny 

i pożyteczny, mając na uwadze wszystkie wytyczne sanitarne. 

 

 

Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

 spokojnego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach 

organizowanych podczas turnusu, 

 korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów 

podczas wypoczynku na zasadach ustalonych przez kierownika 

wypoczynku, 

 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie 

turnusu. 

Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 

 przestrzegać regulaminu Półkolonii oraz zasad uczestnictwa 

w wypoczynku, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa (w ruchu pieszych, podczas 

transportu, w odwiedzanych miejscach) oraz postępowania 

przeciwpożarowego, 

 przestrzegać zasad higieny ustalonych na półkoloniach (częste 

mycie rąk), 

 trzymać się blisko grupy i opiekunów, 

 słuchać wychowawców i wykonywać wszystkie polecenia 

opiekuna/trenera/kierownika, 

 szanować cudzą i osobistą własność, 

 doceniać i szanować pracę innych, 

 odnosić się do opiekunów/trenerów oraz do siebie nawzajem 

z szacunkiem i kulturą, 

 zgłaszać wychowawcy wszystkie niepokojące sygnały 

związane ze stanem zdrowia. 

 

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego związanego 

z COVID-19, uczestnicy półkolonii mają obowiązek:  

 przestrzegać przepisów prawnych ustanawiających 

ograniczenia, nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii, 

zachowywać dystans społeczny (min. 1,5m) oraz nosić 

maseczki w miejscach, o których mowa w wytycznych,  

 posiadać indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 

wypoczynku 

 

 

Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek: 

 zapoznać się z regulaminem półkolonii oraz zapoznać z nim 

swoje dzieci; 

 dokonać wpłaty w kwocie ustalonej z organizatorem w celu 

potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników; 

 wypełnić i oddać kartę uczestnika wypoczynku oraz niezbędne 

dokumenty dodatkowe (oświadczenia, zgody, upoważnienia do 

odbioru dzieci przez osoby inne niż prawni opiekunowie) 

w miejscu i czasie określonym przez organizatora; 

 odebrać dziecko w przypadku skreślenia z listy uczestników 

wraz z niezwróceniem płatności za niewykorzystaną część 

turnusu (w przypadku rażącego łamania warunków 

uczestnictwa lub na życzenie rodzica); 

 w przypadku pojawienia się niepokojących objawów infekcji, 

choroby zakaźnej lub złego samopoczucia jak najszybciej 

odebrać dziecko z półkolonii; 

 powiadomić organizatora w karcie wypoczynku 

o ewentualnych alergiach i chorobach przewlekłych dziecka; 

 przy zapisywaniu dziecka na półkolonie podać aktualny telefon 

kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika 

półkolonii. Rodzic/opiekun prawny powinien być dostępny pod 

podanym numerem telefonu. W przypadku, kiedy będzie to 



niemożliwe, rodzic/opiekun prawny podaje inny kontakt 

zapewniający szybką komunikację. 

 

Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły: 

 Za szkody spowodowane przez uczestnika podczas 

wypoczynku lub podczas wycieczek odpowiadają rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

 Wszelkie urządzenia elektroniczne uczestnik przynosi na 

półkolonie na swoją odpowiedzialność. Niedopuszczalne jest 

jednak korzystanie z urządzeń elektronicznych przez 

uczestników półkolonii w czasie trwania zajęć. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania 

środków dyscyplinarnych w stosunku do uczestników: 

- upomnienie, 

- kara w postaci kontaktu z rodzicami, 

- skreślenie z listy uczestników półkolonii oraz niezwróceniem 

płatności za niewykorzystaną część turnusu (w przypadku 

rażącego łamania zasad regulaminu). 

Inne (informacje praktyczne): 

 Zajęcia odbywają się na terenie Orzechowskiego Centrum 

Kultury i Rekreacji w Orzechu przy ulicy Sobalaków 5 oraz na 

obiektach sportowych w Orzechu od poniedziałku do piątku 

w godzinach ustalonych przez organizatora.  

 Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań 

stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na podwórku 

oraz w pomieszczeniu. Strój powinien być adekwatny do 

warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr). Uczestnik 

powinien mieć ze sobą: buty zmienne i strój sportowy, ubrania 

odpowiednie do zabaw na świeżym powietrzu, czapkę, szal, 

rękawiczki, kurtkę zimową. Każdy z uczestników przynosi 

również swój bidon (najlepiej podpisany/odpowiednio 

oznaczony). 

 Na półkoloniach obowiązuje zakaz spożywania napojów 

energetycznych, napojów gazowanych oraz chipsów. 

 Obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów 

i innych wyrobów tytoniowych, zażywania środków 

odurzających oraz spożywania napojów alkoholowych 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez 

uczestników półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących 

do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych 

uczestników półkolonii.  

 Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych 

urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, 

itp. niepotrzebnych do udziału w zajęciach. Podczas udziału 

w półkoniach uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów 

komórkowych. Każda sytuacja naruszenia tej zasady będzie 

skutkowała poinformowaniem rodziców. 

 Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian 

w programie zajęć. 
 

 


