
REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 

 na Hali Sportowej Multisport 

 

 Wychowawcy podczas trwania półkolonii zimowych dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom 

jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu 

grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.  

 

1. Organizatorem półkolonii jest Thomas Spółka Jawna Tomasz Sztejnwald z siedzibą w Gliwicach na 

ulicy Pszczyńskiej 237. 

2. Półkolonie letnie organizowane są w następujących terminach: 14-18.02.2022 ORAZ 21-25.02.2022.  

3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.30 do godz.16.30.  

4. Organizator zapewnia wyżywienie: ciepły posiłek - obiad. 

5. Opłata za półkolonie wynosi 570 zł brutto/ osoba/turnus. 

6. Wpłaty należy dokonać w kasie Klubu  Sportowego Multisport lub przelewem na numer konta:  

PKO BP  30 1020 2401 0000 0402 0560 4873. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka 
oraz datę rozpoczęcia turnusu. 

7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.  

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

9. Organizator posiada tylko polisę OC , która jest wymagana 

 Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a) spokojnego wypoczynku,  

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,  

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,          

10. Uczestnicy mają obowiązek:  

a) podporządkować się poleceniom wychowawców,  

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

c) brać udział w realizacji programu półkolonii,  

d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne - za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 

odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie, 

e) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,  

f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,  

g) posiadać odpowiedni do zajęć strój sportowy, obuwie zmienne.  

  

11. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych regulaminów obiektów,  na których 

będą odbywały się zajęcia tj. hali sportowej, sali zabaw, kina, parku trampolin, restauracji LAVA, Lodowiska 

Miejskiego w Zabrzu. 

I.    Uczestnik ma prawo do: 

• brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w nich, 

• w przypadku niedyspozycji lub złego samopoczucia dziecko zgłasza to opiekunowi grupy, 

• korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu półkolonijnego w celach, do których one służą, 

• bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do opiekuna grupy. 

II.    Uczestnik zobowiązany jest do: 

• nie oddalania się z terenu półkolonii bez wiedzy opiekuna grupy, 

• dbania o czystość osobistą oraz ład, porządek i poszanowanie mienia, 

• przestrzegania rozkładu dnia, 

• przestrzegania regulaminów, 

 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania 

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



Zwracamy się z prośbą o nie przynoszenie na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, 

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

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.  

 

 

Data: …………….............                       Czytelny podpis Rodzica:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


