
                               Regulamin półkolonii tenisowo- językowych##
1. Organizatorem półkolonii tenisowo-jezykowych jest PKTZ „Winner”.#
2. Półkolonie odbywają się na obiektach OSiR przy ul. Belzackiej.#
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu z powodu niewystarczającej liczby 

zgłoszonych uczestników z całkowitym zwrotem kosztów.#
4. Organizator zapewnia opiekę nad uczestnikami od 7.30-16.30, od pon. do pt. oraz wyżywienie 

(drugie śniadanie, obiad).#
5. Każdy uczestnik zostaje objęty ubezpieczeniem NNW#
6. Posiadanie przez Uczestników przy sobie na półkoloniach wartościowych przedmiotów odbywa 

się wyłącznie na ich własną odpowiedzialność.#
7. Organizator ma prawo do zmiany w programie półkolonii z przyczyn pogodowych lub 

niezależnych od organizatora.#
8. Uczestnik półkolonii ma prawo do:#
• spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku#
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii#
• wnoszenia próśb i skarg do wychowawców#
9. Uczestnik ma obowiązek:#
• Pilnie uczestniczyć w zajęciach sportowych.#
• Przestrzegać dyscypliny i porządku.#
• Nie oddalać się bez zezwolenia opiekuna - trenera oraz kierownika półkolonii.#
• Przestrzegać higieny osobistej i otoczenia, o chorobie lub kontuzji ( skaleczeniu) natychmiast 

poinformować opiekuna półkolonii.#
• Z obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, 

zachowując zasady bezpieczeństwa.#
• Uczestnik półkolonii powinien posiadać wygodny strój sportowy dostosowany do panujących 

warunków pogodowych( czapkę z daszkiem, obuwie sportowe na zmianę na halę, strój 
kąpielowy, krem z filtrem itp.)#

• W trakcie turnusu nie wolno uczestnikowi półkolonii palić papierosów, pić alkoholu pod żadną 
postacią, używać środków szkodliwych dla organizmu człowieka.#

• W przypadku poważnego naruszenia regulaminu półkolonii, uczestnik zostanie skreślony z listy 
uczestników turnusu.#

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

10. Obowiązki Rodziców/Opiekunów:#
• Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem 

zajęć.#
• W przypadku samodzielnego powrotu do domu przez uczestnika półkolonii, Rodzice/

Opiekunowie zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania pisemnie o fakcie opiekuna 
lub kierownika  turnusu.#

• Podpisując zgłoszenie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 150 złotych od osoby. Zaliczka 
powinna być wpłacona nie później, niż 30 dni przed rozpoczęciem turnusu. Pozostałą część 
ceny należy wpłacić nie później, niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.                               
Numer konta bankowego:  Bank BGŻ BNP PARIBAS 45 2030 0045 1110 0000 0207 8490, w 
tytule imię i nazwisko uczestnika oraz data turnusu.#



• W przypadku rezygnacji z półkolonii z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni Organizator zwraca 
zaliczkę w kwocie 1/2 wpłaty. #

• Przy rezygnacji z półkolonii później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia półkolonii  – zaliczka nie 
ulega zwrotowi.#

• Zgłoszenie dziecka do półkolonii i wypełnienie karty kwalifikacyjnej jest jednoznaczne                  
z akceptacją regulaminu.#

 #
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem/am się, przyjmuję do wiadomości i akceptuje jego 
treść.'
Data……………………….               Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna……………………………..'
Data……………………….               Czytelny podpis Uczestnika………………………………………


