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REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2019 
REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ EDUPROJEKTOR 

I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
Opiekunowie półkolonii dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom bezpieczne i atrakcyjne warunki 
wypoczynku oraz umożliwić im aktywne uczestnictwo we wszystkich realizowanych zajęciach. Zajęcia odbywają 
się pod stałym nadzorem wychowawców i kierownika półkolonii. 

1. Półkolonie będą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 16.30 w pięciu turnusach: 

1) 1.07.2019 - 5.07.2019 – ul. Rudacka 26-32, SP nr 17 (Rudak) 
2) 8.07.2019 – 12.07.2019 - ul. Rudacka 26-32, SP nr 17 (Rudak) 
3) 15.07.2019 – 19.07.2019 - ul. Rudacka 26-32, SP nr 17 (Rudak) 
4) 5.08.2019 – 9.08.2019 - ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13 (Skarpa) 
5) 19.08.2019 – 23.08.2019 - ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13 (Skarpa) 

2. W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci od 7 do 12 roku życia. Jedna grupa uczestników liczy maksymalnie: 

1) 20 osób na półkoloniach organizowanych przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13 (Skarpa) 
2) 25 osób na półkoloniach organizowanych przy ul. Rudackej 26-32, SP nr 17 (Rudak) 
 

3. Program półkolonii przewiduje także wyjścia poza stałe miejsce półkolonii (np. na pobliskie boiska) oraz  
w zależności od terminu turnusu:  

• w lipcu - 1 wyjście na Zamek Dybów w ramach turnusu  

• w  sierpniu - 1 wyjście do Szkółki Leśnej Bielawy w ramach turnusu  

• na każdym turnusie 1 wyjście do kina Cinema City 

Wyjścia na Zamek Dybów i do Szkółki Leśnej będą odbywały się w środy, ewentualnie w czwartki. W przypadku 
bardzo trudnych warunków pogodowych powyższe wyjścia do Cinema City, na Zamek i do Szkółki Leśnej zostaną 
przełożone na inny dzień półkolonii lub mogą zostać ostatecznie odwołane przez Organizatora.  

4. Koszt 1 turnusu półkolonii to: 
a) przy zapisach do 14.06.2019 

• 419 zł – przy zapisie w grupie min. 2 osobowej lub przy zapisach indywidualnych na więcej niż 
1 turnus 

• 449 zł – przy zapisach indywidualnych 

b) przy zapisach po 14.06.2019 

• 449 zł – przy zapisie w grupie min. 2 osobowej lub przy zapisach indywidualnych na więcej niż 
1 turnus 

• 479 zł– przy zapisach indywidualnych 

5. Szczegóły dokonywania płatności określa umowa dotycząca przyjęcia dziecka na półkolonie. 

6. Cena zawiera: 

• opiekę i pięciodniowy udział w półkoloniach w godz. 7.30 – 16.30, 

• animacje edukacyjne prowadzone przez wychowawców i lektorów MR. RABBIT, 

• ubezpieczenie NNW (zgodnie z warunkami firmy ubezpieczającej), 

• wyżywienie (catering – bułka śniadaniowa, herbata i owoc, obiad – drugie danie i napój, 
przekąski, woda mineralna), 

• zakup biletu podczas wyjścia do Cinema City, 

• zakup potrzebnych biletów MZK, 

• ognisko (zorganizowane przy uwzględnieniu możliwości pogodowych), 

• podczas turnusów lipcowych – uczestnictwo w wyjściu na Zamek Dybowski, 

• podczas turnusów sierpniowych – uczestnictwo w warsztatach w Szkółce Leśnej Bielawy, 

• cena obejmuje zaliczkę w wysokości 100 zł pokrywającą koszt rezerwacji miejsca. 
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7. Organizator nie odpowiada za ofertę Cinema City obowiązującą podczas organizowanych półkolonii. Dobór 
filmu nastąpi z uwzględnieniem grupy wiekowej, dla której jest on dedykowany. Organizator nie odpowiada za 
problemy techniczne pojawiające się po stronie Cinema City uniemożliwiające zrealizowanie usługi. 

8. Organizatorem półkolonii jest fundacja Eduprojektor z siedzibą w Toruniu. Partnerem półkolonii jest Szkoła 
języka angielskiego dla dzieci i młodzieży MR. RABBIT. 

II UCZESTNIK PÓŁKOLONII 
Ma prawo: 

• do spokojnego wypoczynku, 

• zgłaszania wszystkich problemów do wychowawców i kierownika półkolonii, 

• uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wyjściach organizowanych podczas półkolonii. 

Ma obowiązek: 

• wykonywać polecenia wychowawców i kierownika półkolonii, 

• nie oddalać się od grupy bez wiedzy opiekunów, 

• przestrzegać zasad BHP oraz regulaminu wszystkich atrakcji będących elementem programu półkolonii 
(np. obiektów sportowych), 

• każdego dnia półkolonii posiadać wygodny strój, czapkę i buty sportowe na zmianę, 

• szanować sprzęt i wyposażenie udostępnione podczas półkolonii, 

• nieużywać przemocy fizycznej ani słownej wobec innych uczestników półkolonii. 
 

Samowolne oddalenie się od opiekunów i niewykonywanie poleceń wychowawców spowoduje: upomnienie 
przez wychowawcę, zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, powiadomienie rodziców  
o zachowaniu, wykluczenie z półkolonii bez zwrotu kosztów w przypadku ciężkiego naruszania regulaminu.  

 
III RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA PÓŁKOLONII 

• Jest odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie dziecka na półkolonie. 

• Ponosi pełną odpowiedzialność materialną i finansową za szkody wyrządzone przez uczestnika 
półkolonii. 

• Dostarczając dziecko na półkolonie, zaświadcza tym samym, że stan jego zdrowia pozwala na 
uczestnictwo w wypoczynku i nie zagraża zdrowiu innych dzieci. 

• Uczestnicy są odbierani z zajęć wyłącznie przez osoby wskazane pisemnie przez rodzica/opiekuna 
prawnego lub mogą samodzielnie wrócić do domu po wypełnieniu stosownego oświadczenia (załącznik 
nr 2 do umowy).  

• Jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem wypoczynku i przekazania jego zasad uczestnikowi. 

IV ORGANIZATOR 

• Zapewnia wykwalifikowaną kadrę wychowawców. 

• Nie odpowiada za przedmioty należące do uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zagubione lub 
skradzione podczas trwania półkolonii. 

• Zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na zbyt małą liczbę 
zapisanych uczestników, zapewniając pełen zwrot wniesionych środków. 

• Zastrzega sobie prawo do zmian w programie, gdy nie może być on zrealizowany z przyczyn pogodowych 
lub innych niezależnych od organizatora. 

• Wzywa rodzica/opiekuna prawnego po dziecko, gdy stan jego zdrowia nie pozwala na kontynuowanie 
wypoczynku lub zagraża zdrowiu innych dzieci.  

• Po otrzymaniu wypełnionej karty zgłoszeniowej organizator może nie wyrazić zgody na udział dziecka  
w półkoloniach ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający uczestnictwo w wypoczynku.  

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka 


