
Regulamin uczestnictwa w półkolonii w Korzennej 2022

1. Organizatorem półkolonii jest Centrum Kultury w Korzennej-Centrum Sportu i Rekreacji w 
Korzennej.

2. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku w dniach: od 18.07.2022 r.- 22.07.2022r. 
(I turnus) i od 08.08.2022 r.-12.08.2022 r. (II turnus) od godziny 8.00 do godziny 16.00.  
Tylko w podanych godzinach uczestnicy przebywają pod opieką Organizatora.

3. Uczestnicy:
- uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 7 9 lat (Grupa I) i 10-12 lat (Grupa II)‐
- opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki, 
gdzie odbywają się zajęcia w ramach turnusu i z powrotem
-  w przypadku  powrotu  dziecka  do  domu bez  nadzoru  opiekuna  prawnego  istnieje  obowiązek 
przedstawienia Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę okoliczność

4. Po  zakończonych  zajęciach,  w  ramach  półkolonii  dzieci  odbierane  są  przez  osoby 
upoważnione w karcie  zgłoszeniowej,  za  wyjątkiem sytuacji  samodzielnego powrotu do 
domu, o którym mowa wyżej.

5. W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania jego 
chorób i ogólnego stanu zdrowia.

6. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie: śniadanie, II śniadanie, obiad.
7. Zgłoszenie na półkolonie:

-  zgłoszenia  odbywają  się  poprzez  osobiste  dostarczenie  karty  zgłoszenia  (załącznik  nr  1), 
podpisanej  klauzuli informacyjnej RODO (załącznik nr 2) oraz zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (załącznik nr 3) do siedziby Organizatora, tj. Centrum Kultury w Korzennej/ Dwór w 
Korzennej  lub  Centrum  Sportu  i  Rekreacji  w  Korzennej  -  Hala  widowiskowo  -  sportowa  w 
Korzennej do dnia: 14.07.2022 r. (zgłoszenia na I turnusu) i do dnia 04.08.2022 r. (zgłoszenia na II 
turnusu) 3 dni przed rozpoczęciem zajęć
-  formularz  zgłoszeniowy  (regulamin,  klauzula  informacyjna,  zgoda  na  przetwarzanie  danych 
osobowych oraz karta zgłoszenia uczestnika zajęć) jest do pobrania na stronie ck.wkorzennej.pl, 
www.korzenna.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora – Centrum Kultury w Korzennej/ Dwór w 
Korzennej
-  liczba  miejsc  ograniczona  (max.  24  osoby na  turnus  -  2  grupy -  12  osobowe).  O przyjęciu 
uczestnika na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.
-  w  razie  rezygnacji  z  uczestnictwa  w turnusie  zgłaszający  opiekun  prawny jest  zobowiązany 
niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. W przypadku rezygnacji z półkolonii w okresie do 
2 dni roboczych przed rozpoczęciem półkolonii. Wpłacone koszty uczestnictwa w półkolonii nie 
zostaną zwrócone
- zaliczki w wysokości 100 zł za udział dziecka w półkolonii należy dokonać w dniu rezerwacji 
terminu wraz z uzupełniona kartą zgłoszenia i niezbędnymi załącznikami. Pozostałą płatność należy 
uregulować  w terminie  do  14.07.2022 r.  (I  turnus)  i  do  04.08.2022  r.  (II  turnus)  na  rachunek 
bankowy Organizatora:
Centrum Kultury w Korzennej, 33-322 Korzenna 342, NIP: 734-26-78-476
BS w Grybowie o/Korzenna: 29 8797 1026 0020 0200 1065 0001 z dopiskiem „Półkolonia w 
Korzennej”. Brak zaksięgowania stosownej wpłaty na koncie Organizatora w wyżej wskazanym 
terminie,  będzie traktowany przez Organizatora jako rezygnacja z uczestnictwa w półkoloniach. 
Koszt udziału w jednym turnusie wynosi 680 zł za osobę.

http://www.korzenna.pl/


8. Prawa uczestnika:
- udział we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach półkolonii  korzystanie ze wszystkich‐  
atrakcji przewidzianych do realizacji programu półkolonii

9. Obowiązki uczestnika:
- stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez wychowawców 
oraz instruktorów
- stosowanie się do poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących zajęcia w ramach półkolonii
- branie udziału we wszystkich zajęciach programowych przewidzianych w danym dniu w ramach 
półkolonii, przewidzianych w trakcie turnusu chyba, że uczestnik zostanie odebrany przez opiekuna 
prawnego w trakcie prowadzonych zajęć
- przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia
-  przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa,  a  w razie  jakiegokolwiek zagrożenia  życia  lub  zdrowia 
uczestnika  półkolonii  lub  osoby  trzeciej  poinformowanie  wychowawcę  lub  instruktorów 
prowadzących zajęcia w ramach półkolonii
- zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu
- szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych należących do Organizatora
- kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków

10. Za wszelkie szkody wyrządzone podczas półkolonii przez uczestnika innym uczestnikom, 
Organizatorowi  oraz  osobom trzecim wyłącznie  odpowiedzialnymi  są  jego  opiekunowie 
prawni.

11. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  ustalonego  harmonogramu,  o  czym 
opiekunowie uczestnika zajęć zostaną poinformowani.

12. Regulamin  obowiązuje  wszystkich  uczestników,  wychowawców  i  instruktorów 
prowadzących zajęcia w ramach półkolonii.

13. Wykaz przedmiotów potrzebnych do udziału w półkoloniach:

- strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik, okularki do pływania
- czyste obuwie halowe, strój sportowy (krótkie spodenki, koszulka)

14. Samowolne oddalenie uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna 
niesubordynacja,  niezdyscyplinowanie,  nie  wykonywanie  poleceń  koordynatora  lub 
instruktorów  zajęć,  nieprzestrzeganie  niniejszego  Regulaminu  będzie  podstawą  do 
wykluczenia  uczestnika  z  udziału  w półkolonii/zajęciach  na  koszt  opiekunów prawnych 
uczestnika bez możliwości zwrotu kosztów półkolonii.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zagubione przez uczestników 
w trackie zajęć na półkoloniach oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a 
dokonanych  przez  innych  uczestników  półkolonii.  Niedozwolone  jest  przynoszenie  na 
półkolonie  cennych  urządzeń,  np.  telefonów  komórkowych,  odtwarzaczy,  muzyki,  itp. 
niekoniecznych do udziału w zajęciach. W razie potrzeby skontaktowania się z opiekunami- 
wychowawcy użyczają telefonu służbowego.

16. Rodzice mają obowiązek przekazać wychowawcy pisemną informację o stanie zdrowia i 
problemach zdrowotnych uczestnika (jeżeli takie istnieją).

17. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie  zastosowanie 
znajdą  przepisy  ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty  oraz  przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.

Z treścią powyższego Regulaminu zapoznałem/łam się, przyjmuję go do wiadomości
akceptując jego treść.

Korzenna, dnia  .............................. …..........................................................
(Podpis opiekuna prawnego)


