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OSiR Stargard SP. Z O.O.    

Ul. Szczecińska 35 

73-110 Stargard 

Tel. 91 573 25 70 

 

 
LETNIE PÓŁKOLONIE SPORTOWE 

                                REGULAMIN LETNICH PÓŁKOLONII 
 

          organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z          

                         ograniczoną odpowiedzialnością  w Stargardzie.    

        Wychowawcy podczas trwania zimowych półkolonii dokładają wszelkich starań, aby 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. 

I. 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 7 – 10 lat ( rocznikowo) 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców przez okres trwania półkolonii w godzinach od 

6.30 – 15.30  od poniedziałku do piątku. 

3. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z 

półkolonii zgodnie z planem zajęć. 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca organizacji 

wypoczynku i z powrotem.  

5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do 

podpisania stosownego oświadczenia i dołączenia go do karty kwalifikacyjnej. 

6. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

7. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów o raz kierownika półkolonii według 

ustalonego harmonogramu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie w sytuacjach, gdy 

harmonogram ten nie może być zrealizowany ze względu na warunki atmosferyczne lub z innych przyczyn 

niezależnych od organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu półkolonii w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby 

uczestników. 

II. 

1.Organizator zapewnia uczestnikom półkolonii ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy 

ubezpieczeniowej. 

2.Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania rodziców lub opiekunów prawnych 

uczestników półkolonii o wszelkich zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

3.Organizator nie zaleca przynoszenia na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych ( tablety, 

telefony, odtwarzacze muzyki, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie czy kradzież w/w 

przedmiotów. 

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez uczestników półkolonii w czasie trwania 

turnusu oraz za zniszczenia przez uczestników rzeczy należących do innych uczestników – w tym wypadku 

odpowiedzialność spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. 

5.Samowolne oddalenie się uczestnika półkolonii, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń wychowawców i nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu karane będzie upomnieniem a 
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w przypadku braku poprawy w zachowaniu uczestnika, jego wykluczeniem z udziału w półkolonii bez prawa do 

żądania zwrotu zapłaconej kwoty za turnus. 

III. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

1.Spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku. 

2.Aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas turnusu półkolonii. 

3.Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii 

4.Wnoszenia próśb i skarg do wychowawców. 

5.Uzyskiwania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika półkolonii 

IV. Uczestnicy półkolonii są zobowiązani do: 

1.Przestrzegania regulaminu półkolonii oraz regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się 

odbywały zajęcia. 

2. Nie oddalania się od grupy lub z terenu półkolonii bez wiedzy wychowawcy. 

3.Wykonywania poleceń kadry prowadzącej zajęcia. 

4.Zachowania higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości. 

5.Szanowania mienia organizatora półkolonii oraz pomocy dydaktycznych. 

6.Zachowywania się kulturalnie podczas spożywania posiłków. 

7.Przestrzegania bezpiecznych zasad poruszania się po drogach. 

8.Posiadania odpowiedniego do zajęć stroju sportowego, obuwia zmiennego. 

9.Dbania o dobrą atmosferę w grupie. 

V. 

1. Dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie dziecka na półkolonię jest wypełniona karta kwalifikacyjna, 

podpisany regulamin oraz dokonanie wpłaty pełnej kwoty w wysokości 700,00 zł za osobę za jeden turnus, 

1 200 zł za rodzeństwo za jeden turnus, 1 200 zł za osobę dwa turnusy bezpośrednio w recepcji Ośrodka Sportu 

i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Szczecińskiej 35. 

2. Wypełniona karta kwalifikacyjna wraz z podpisanym regulaminem oraz dowód dokonania wpłaty za 

półkolonie muszą być dostarczone najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

3.W przypadku nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu podania, zaświadczenia lekarskiego oraz paragonu, 

rodzice lub opiekunowie prawni mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały 

turnus, z wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora. 

 

 

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/ zapoznałem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Data i  czytelny podpis dziecka 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 


