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REGULAMIN  PÓŁKOLONII „WAKACJE Z RAKIETĄ 2022” 

1. Organizatorem wypoczynku jest Klub Tenisowy „ARKA” Gdynia. 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają podpieką wychowawców i trenerów od godz. 08:30 do 

godz.16:00 

3. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki 

i z powrotem. 

4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni są 

zobowiązani są napisaćoświadczenie wyrażające zgodę na samodzielny powrót do domu. 

5. W przypadku odbioru dziecka przez osoby trzecie rodzice/opiekunowie prawni 

zobowiązani są napisać oświadczenie, w którym zawarte zostaną dane osoby upoważnionej 

do odbioru: imię, nazwisko oraz nr dowodu osobistego. 

6. Uczestnicy półkolonii mają prawo i obowiązki do: 

6.1 Spokojnego wypoczynku. 

6.2 Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu. 

6.3 Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii. 

6.4 Korzystania z telefonów wychowawców oraz kierownika wypoczynku w celu kontaktu z 

rodzicami. 

6.5 Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych 

zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców, trenerów i kierownika 

wypoczynku. 
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6.6 Każdy uczestnik półkolonii ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, inne 

osoby starsze, samego siebie i przyrodę, a także przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

6.7 Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka i teren 

obiektów sportowych, na których prowadzone są zajęcia, bez wiedzy wychowawcy, 

trenera, kierownika wypoczynku. 

6.8 Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z obiektów sportowych 

KT „ARKA” Gdynia. 

6.9 Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu Parku 

linowego „Góra Harców”. 

6.10 Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu kręgielni 

U7 Gdynia. 

6.11 Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz 

zażywania narkotyków. 

6.12 W przypadku uczestników naruszających regulamin obozu (palenie tytoniu, 

spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, samowolne oddalanie,  niszczenie obiektu 

lub sprzętu sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy lub kierownika) zostaną 

zastosowane kary porządkowe: zwrócenie uwagi dziecku,  ustne przekazanie uwag o 

zachowaniu się dziecka  rodzicom (opiekunom), a w ostateczności wykluczeniem 

uczestnika z udziału w półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie). 

6.13 Każdy uczestnik ma prawo brać udział we wszystkich zajęciach programowych i 

uczestniczyć w opracowaniu programu. W przypadku lekkiego naruszenia regulaminu 

(np. niestosowne zachowanie w stosunku do innych uczestników czy też niestosowne 

wyrażanie się) kierownik lub wychowawca ma prawo czasowo wykluczyć uczestnika z 

zajęć. 

6.14 Każdy uczestnik ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się z wszystkimi 

problemami do wychowawcy, trenera lub kierownika wypoczynku. 

6.15 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt RTV i inne rzeczy 

wartościowe uczestników półkolonii. 
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6.16 Za szkody wyrządzone przez Uczestników półkolonii odpowiadają ich rodzice/prawni 

opiekunowie. 

6.17 Uczestnicy półkolonii mają obowiązek przestrzegać zasad poruszania się po drogach. 

6.18 Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do treningów 

sportowych, zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, 

adekwatnych do warunków atmosferycznych oraz mieć obuwie sportowe. 

7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

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

uczestników. 

8. Organizator nie zwraca kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy uczestnika. 

9. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na wypoczynek a jego 

akceptacja została zawarta w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. 

 

……………………………………         ….…………………………………. 

 (miejscowość, data)           (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


