
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH
ELITE SPORT CLUB

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom
jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w 
życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

1.Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.00 
do godz.17.00.

2.Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do klubu  i z 
powrotem.

3.W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są 
zobowiązani napisać oświadczenie.

4.Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 
-spokojnego wypoczynku 
-uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas 
turnusu 
-korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji 
programu półkolonii 
-wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu

 5.Uczestnicy mają obowiązek: 
-bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców 
-przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 
-brać udział w realizacji programu półkolonii
-zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość 
-szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko,
materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie). 
-kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków 
-uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do 
zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, 
adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie 
zmienne sportowe oraz być przygotowanym do korzystania z basenu (strój 
kąpielowy, ręcznik, krem z filtrem i nakrycie głowy) 

6.Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, 
niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, 



nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w 
ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach (bez 
możliwości zwrotu opłaty za półkolonie). Organizatorzy nie odpowiadają za 
rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia 
rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 
Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. 
telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału 
w zajęciach. 

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
•Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia 
wpisania dziecka na listę uczestników na konto bankowe.
•Dokonać wpłaty pozostałej części kwoty za turnus najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia turnusu. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
 •Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego 
rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku zaliczka nie zostanie zwrócona. 

 Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości 
akceptuje jego treść. 

 .........................................        Podpis rodzica: ....................................... 


