
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2020 
 
 

Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic (opiekun prawny) powinien 
zapoznać się z regulaminem. 

 
 

1. ORGANIZATOR: 
- Organizatorem półkolonii jest Krakowski Klub Kajakowy z siedzibą przy ul. Kolnej 2, 30-381 
Kraków, NIP: 945-116-95-04. 
- Organizator dołoży wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 
wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach oraz 
zorganizować czas w sposób przyjemny, pożyteczny i przede wszystkim bezpieczny. 

 

2. CELE: 
- Stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu. 
- Kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej. 
- Stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego. 
- Rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji. 
- Poznawanie najbliższej okolicy. 

 
3. TERMIN: 
- Półkolonie odbywają się w czterech wybranych terminach: 29.06.2020-3.07.2020, 
13.07.2020-17.07.2020, 20.07.2020 – 24.07.2020, 27.07.2020-31.07.2020, 17.08.2020-
21.08.2020 jako 5-dniowy turnus. 
- Zajęcia    zorganizowane    będą    realizowane    od   poniedziałku    do piątku w godz. 
8.00 - 16.00. 

 
4. MIEJSCE: 
- Półkolonia będzie się odbywała na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” w Krakowie, 
ul. Kolna 2, 30-381 Kraków oraz w miejscach wyjazdowych (zgodnie z programem). 
- Podczas realizowanego turnusu Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do 
punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z miejsc zbiórki. Miejscem zbiórki są kasy 
basenowe w budynku  hali sportowej oraz pływalni w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Kolna” ul. 
Kolna 2, 30-381 Kraków lub innego miejsca wskazanego przez organizatora. 
- Informacja o dokładnym czasie zbiórek i odbiorów dzieci zostanie przekazana Rodzicom 
(Opiekunom) przez Kierownika Półkolonii. 

 

5. UCZESTNICTWO: 
- W półkolonii mogą brać udział wyłącznie dzieci uczęszczające do szkoły w wieku od 6 do 12 
lat, które wcześniej zostały zgłoszone na listę uczestników, uiściły opłatę oraz przyniosły 
wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii. 
- W półkolonii mogą udział brać tylko dzieci zdrowe, bez objawów infekcji i chorób 
zakaźnych. 
- Minimalna liczba uczestników półkolonii to 15 osób. W przypadku zapisania się mniejszej 
liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo odwołania półkolonii. 
- Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia dzieciom opieki bezpośrednio po 
zajęciach i przed ich rozpoczęciem 
- Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka - uczestnika półkolonii 
do miejsca zbiórki. 
- Rodzice lub opiekunowie uczestnika półkolonii są zobligowani do wypełnienia karty 
kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. 
- Za szkody wyrządzone przez dziecko - uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub 
opiekunowie. 
 



6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA: 
- Aktywnie uczestniczyć w życiu półkolonii; brać czynny udział we wszystkich zajęciach 
przewidzianych w ciągu dnia. 
- W   kontaktach z   ludźmi,   szczególnie    z   koleżankami   i   kolegami   być   uprzejmym   
i uczynnym. 
- Być dobrym kolegą/koleżanką w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć sportowych, opiekować 
się młodszymi, służyć im pomocą i radą. 
- Wykonywać skrupulatnie wszystkie polecenia Kierownika i Wychowawców. 
- Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek. 
- Kulturalnie, w ciszy i spokoju należy spożywać w stołówce posiłki. 
- W czasie wycieczek, zajęć sportowych, pobytu na basenie, hali sportowej i innych obiektach 
rekreacyjnych podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia oraz regulaminowi tam 
obowiązującemu, z którym uczestnik zostanie zapoznany na początku zajęć. 
- Nie oddalać się poza obręb Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” bez zezwolenia wychowawcy. 
- Chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość - ewentualnie koszty uszkodzeń lub 
zniszczeń pokryć przed opuszczeniem Ośrodka. 
- Uczestnik jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem 
wzmożonych zasad higieny. 
- Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obostrzeń, zaleceń i wytycznych 
wydawanych przez odpowiednie organy administracyjne oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 

 
W czasie jazdy busem / autokarem: 
- W miejscu postoju - przystanku nie można stać blisko krawężnika. 
- Nie wolno podbiegać do pojazdu, należy czekać w zwartym szyku na opiekuna i pod jego 
kontrolą wejść do pojazdu. 
- Po wejściu natychmiast usiąść na wyznaczonym miejscu. 
- W czasie jazdy pojazdem zachowywać się poprawnie: nie jeść, nie robić hałasu, nie wstawać, 
nie śmiecić. 
- Nie wolno otwierać okien bez zgody opiekuna. 
- Po wyjściu z pojazdu w wyznaczonym miejscu ustawić się w pary i czekać na polecenia 
opiekunów. 
- Zawsze przestrzegać zasady, że ostatni wysiada z busa / autokaru i wsiada do niego opiekun 
grupy. 

 
7. INNE: 
- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub zniszczone przez uczestników 
podczas półkolonii. 
- Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych rzeczy, np. biżuterii, telefonów, 
odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku ściągania filmów, gier 
i inne wygenerowane przez dziecko na urządzeniach przyniesionych z domu. 
- W trakcie półkolonii obowiązuje zakaz posiadania niebezpiecznych i ostrych przedmiotów i 
narzędzi. 
- Należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przechodzenia przez 
jezdnię, poruszania się pieszo po drogach) oraz podczas zabaw, zajęć sportowych i wycieczek. 
- Nie wolno niszczyć zieleni, płoszyć zwierząt, śmiecić. 
- W przypadku organizacji wycieczek poza Ośrodek Sportu i Rekreacji „Kolna” lub pieszych 
zajęcia mogą się wydłużyć, o czym uczestnicy i rodzice (opiekunowie) zostaną powiadomieni 
wcześniej. 
- Choroba dziecka udokumentowana zaświadczeniem lekarskim jest podstawą do rezygnacji z 
półkolonii po uzgodnieniu z Organizatorem. 
- Rezygnacja z półkolonii nie oznacza możliwości zwrotu zrealizowanych wpłat. Wszystkie takie 
przypadki będą rozpatrywane indywidualnie. 
- Dokonując zapisu dziecka na półkolonię Rodzic/ Opiekun prawny wyraża zgodę na udział 



dziecka półkolonii organizowanej przez Krakowski Klub Kajakowy oraz na realizacje zajęć na 
basenie, hali sportowej oraz wycieczkach poza Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Kolna” w Krakowie. 
- Podczas realizacji programu zimowiska-półkolonii wychowawcy będą robić zdjęcia. 
Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na ich wykonywanie, bezpłatne udostępnienie 
wizerunku dziecka oraz wykorzystanie materiałów zdjęciowych do publikacji na potrzeby 
Krakowskiego Klubu Kajakowego (m.in. strona www, Facebook). 
- Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 
- Uczestnika półkolonii można zwolnić z zajęć i opieki tylko za zgodą wychowawcy na podstawie 
pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów. 
- Rodzice muszą zapoznać się z regulaminem przy zapisaniu dziecka na półkolonie. Uczestnicy 
są z nim zapoznawani w pierwszym dniu danego turnusu. 

 
 
 
 
 
    ……………………………………………… 

 
podpis rodzica / opiekuna prawnego   

 
 


