
Regulamin Sportowej Półkolonii 

1. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Organizatorem półkolonii jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku. 

3. Półkolonia odbywa się od poniedziałku do piątku (tj. 14-18.02.2022 r.)  w godzinach od 7.30 

do 15.30 

4. Rodzic (opiekun) deklaruje chęć uczestnictwa dziecka w półkolonii przez zapis dziecka za 

pomocą zgłoszenia emailowego pod adresem stadion@mosir-sanok.pl, lub telefonicznie pod 

numerem tel.: 512 026 527 

5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest uregulowanie opłaty w wysokości ustalonej 

przez organizatora na rachunek bankowy:  16 1240 2340 1111 0010 9605 6663 lub w recepcji 

Domu Sportowca w Sanoku oraz wypełnienie przez rodzica (opiekuna) karty kwalifikacyjnej 

uczestnika wypoczynku, Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych Rodzica w Ramach 

Półkolonii Sportowej oraz Zgody Na Przetwarzanie Danych Osobowych Dziecka w Ramach 

Półkolonii Sportowej. 

6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka miejsce zbiórki półkolonii i z 

powrotem. 

7. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka z półkolonii. 

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu musi być potwierdzona podpisem rodzica 

(opiekuna) na oświadczeniu. 

8. Zajęcia odbywają się według harmonogramu. Dzieci przebywają pod stałą opieką 

wychowawców. 

9. W czasie pobytu dziecka na półkolonii organizatorzy zapewniają gorący posiłek – obiad. Ilość 

posiłków w trakcie trwania półkolonii uzależniona jest od programu półkolonii. 

10. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji np. katar, kaszel, podwyższona 

temperatura, ogólne osłabienie organizmu, uczestnik ma kategoryczny zakaz uczestniczenia 

w półkolonii. 

11. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a. spokojnego wypoczynku,  

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas półkolonii, 

c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii , 

d. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.  

12. Uczestnicy mają obowiązek:  

a. w zamkniętych pomieszczeniach zakrywać nos i usta, 

b.  bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,  

c.  przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

d.  brać udział w realizacji programu półkolonii , 

e. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  

f. szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, 

materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie), 

g. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,  

h. przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 
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i. uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw 

plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do 

warunków atmosferycznych.  

13. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach 

(bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).  

14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii 

oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

15. Opłata wniesiona za półkolonię nie podlega zwrotowi.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania półkolonii, zmiany ramowego planu 

wypoczynku, lub zwiększenia kosztów jeśli grupa nie osiągnie minimum 10 osób oraz z 

przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 

 

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości akceptuje jego treść.  

Sanok …………………………………..      Podpis rodzica: ………………………………… 


