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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH 

WAKACJE – OUTDOOR - PRZYGODA 

lato 2020

 

1. Organizatorem półkolonii dla dzieci „Wakacje – Outdoor – 

Przygoda” jest firma Sporting.Travel Urszula Zimny z siedzibą w 

Krakowie, ul. Lotnicza 22/41, NIP 6772237001 (zwana dalej 

organizatorem), posiadająca wpis do Rejestru Organizatorów 

Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka 

Województwa Małopolskiego pod nr Z/3/2018.  

PROGRAM 

2. Program obejmuje organizację zajęć rekreacyjno-

sportowych oraz wycieczek pieszych i rowerowych. Zajęcia 

terenowe prowadzone są w Krakowie, na terenie Parku 

Jordana, Sikornika, Lasu Wolskiego. W programie przewidziane 

są trzy całodniowe wycieczki poza Kraków – dwie rowerowe – 

Tyniec i Puszcza Dulowska i jedna piesza – Dolina Kobylańska. 

 

3. Ramowy program zajęć przedstawiony jest rodzicom 

w momencie potwierdzenia miejsca na półkolonii. Szczegółowy 

program zostanie potwierdzony na 5 dni przed rozpoczęciem 

zajęć, a będzie uzależniony od warunków i prognoz pogodowych 

na poszczególny tydzień. Organizator zastrzega sobie prawo do 

modyfikacji programu w ciągu tygodnia, w którym odbywają się 

zajęcia ze względu na zmieniające się warunki pogodowe lub 

z innych przyczyn niezależnych od organizatora, przy czym 

organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by 

zapewnić uczestnikom realizację pełnego programu. 

UCZESTNICY 

4. Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku 7-11 lat, zajęcia 

prowadzona są w grupie max. 10-osobowej. W drodze wyjątku 

w półkolonii mogą wziąć udział dzieci 6-letnie. Warunkiem 

potwierdzenia grupy w danym terminie jest potwierdzenie 

uczestnictwa min. 7 dzieci. 

TERMINY 

5. Zajęcia organizowane są od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.30 do 16.30.  

Terminy: 
I. 20-24 lipca 2020 
II. 3-7 sierpnia 2020 
III. 10-14 sierpnia 2020 

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 

zajęć na 14 dni przed ich rozpoczęciem w przypadku 

niepotwierdzenia minimalnej liczby uczestników. W takim 

przypadku zostanie zaproponowany inny termin lub zwrócona 

wpłata. 

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI 

6. Zgłoszenia na zajęcia należy dokonać telefonicznie lub 

mailowo. Potwierdzenie miejsca dla uczestnika nastąpi po  

dokonaniu wpłaty na konto organizatora. Przy zgłoszeniu 

wymagana jest zaliczka w wys. 100 zł, dopłata wymagana na 14 

dni przed rozpoczęciem zajęć (w momencie potwierdzenia 

turnusu). 

 

7. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:  

Sporting.Travel Urszula Zimny, ul. Lotnicza 22/41, 31-462 

Kraków, nr konta: 38 1140 2004 0000 3402 7712 2081 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika. 

8. Koszt uczestnictwa w 1 turnusie wynosi 580 zł/os., 

w przypadku zgłoszenia 2 dzieci (rodzeństwo) na te same 

zajęcia – 530 zł/dziecko. 

 

Koszt uczestnictwa obejmuje: 

• opiekę wykwalifikowanej kadry: wychowawca-instruktor 

rekreacji oraz kierownik-instruktor rekreacji w godzinach 

trwania zajęć,  

• instruktora wspinania na zajęciach wspinaczkowych, 

instruktor kajakarstwa na zajęciach kajakowych 

• ubezpieczenie NNW 

• koszty realizacji programu 

• pokrycie kosztów dojazdu komunikacją publiczną w celu 

realizacji programu 

• koszty wstępów do obiektów ujętych w programie 

• ciepły posiłek w ciągu dnia oraz porcję owoców 

• materiały edukacyjne, sprzęt sportowy używany w trakcie 

zajęć (Uwaga! W dniach z planowanymi zajęciami 

rowerowymi każdy uczestnik musi posiadać własny, sprawny 

rower i dopasowany kask; wymagana jest umiejętność jazdy 

na rowerze wyznaczoną trasą, kontrolowania prędkości, 

zatrzymywania się w wyznaczonym miejscu. Rower będzie 

można zostawić na cały tydzień w placówce) 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez 

uczestników w czasie trwania zajęć. W przypadku wyrządzenia 

szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 

rodzice/prawni opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami 

naprawy wyrządzonej szkody. 

 

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za cenne 

przedmioty przyniesione przez uczestnika na zajęcia (telefony 

komórkowe, tablety, itp.). 
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11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody 

powstałe w wyniku używania przez uczestników niesprawnego 

sprzętu należącego do uczestnika (np. roweru). 

REZYGNACJE I ZWROTY  

12. Przy rezygnacji z uczestnictwa na więcej niż 14 dni przed 

rozpoczęciem turnusu dokonywany jest zwrot 50% zaliczki, tj. 

50 zł. 

W przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni potrącane jest 50% 

wpłaty. 

W przypadku rezygnacji z pojedynczych zajęć w czasie trwania 

turnusu zwracane jest 50% wpłaty za dany dzień lub 100% w 

formie bonu na kolejne zajęcia (do wykorzystania w następnym 

roku). 

WARUNKI UCZESTNICTWA, WYPOSAŻENIE 

OBOWIĄZKOWE 

13. Wyposażenie obowiązkowe w trakcie trwania zajęć: 

• sportowa, wygodna odzież dopasowana do warunków 

atmosferycznych, umożliwiająca uczestnictwo w zajęciach 

sportowych; w dniu planowanej wycieczki rowerowej każdy 

uczestnik musi posiadać własny, sprawny rower i dopasowany 

kask 

• plecaczek z kurtką przeciwdeszczową (jeśli zapowiadane są 

opady deszczu), 0,5 l wody, przekąską/drugim śniadaniem 

• w słoneczne dni: nakrycie głowy, krem z filtrem 

przeciwsłonecznym, ew. okulary przeciwsłoneczne 

 

14.  Warunki uczestnictwa: 

• dzieci powinny być punktualnie przyprowadzane i odbierane z 

zajęć przez rodziców/prawnych opiekunów 

• w razie konieczności rodzice są zobowiązani do przedłożenia 

pisemnego upoważnienia do odebrania dziecka przez inną 

osobę zawierającego jej imię, nazwisko, nr dowodu osobistego 

oraz numer telefonu (organizator zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji tożsamości osób odbierających dzieci z zajęć) 

• uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz 

wykonywania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia 

• zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy 

• uczestnicy zobowiązani są do szanowania udostępnionego im 

sprzętu oraz innych materiałów należących do organizatora  

• w trakcie wycieczki rowerowej dzieci muszą posiadać własny, 

sprawny rower oraz dopasowany kask 

• w przypadku nieprzestrzegania warunków uczestnictwa 

uczestnik może zostać niedopuszczony do kontynuowania 

uczestnictwa w zajęciach bez zwrotu wpłaconej opłaty 

• dokonanie zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

 

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE 

Z ZASADAMI SANITARNYMI W ZWIĄZKU Z 

COVID-19 zgodnie w wytycznymi GIS, MZ i MEN 

• Przed rozpoczęciem zajęć rodzice składają pisemne 

oświadczenie o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz 

objawów chorobowych wskazujących chorobę zakaźną oraz, 

że uczestnik półkolonii nie zamieszkiwał z osobą 

przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 

zajęć 

• Dzieci powinny zostać dodatkowo pouczone i przygotowane 

przez rodziców do stosowania wytycznych i regulaminów 

uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu 

społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 

higieny 

• Rodzice/opiekunowie prawni udostępnią organizatorowi 

numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką 

komunikacją 

• Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z 

wypoczynku w przypadku wystąpienia u dziecka 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, duszności) 

• Osoby odprowadzające dzieci na zajęcia są zdrowe, nie mają 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z 

osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku 

• Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić 

je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun ma 

obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie 

zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej 

• Zarówno przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu 

zajęć cały sprzęt sportowy używany przez dzieci będzie 

dezynfekowany 

• Do dyspozycji dzieci będzie płyn do dezynfekcji, którym dzieci 

będą dezynfekowały ręce w każdej wymagającej tego sytuacji 

• Podczas podróży środkami komunikacji publicznej dzieci 

dostaną jednorazowe rękawiczki 

• Posiłki dzieci będą spożywać w obiektach gastronomicznych z 

dostępem do toalety, gdzie będą myły ręce przed posiłkiem 

(jeżeli nie będzie takiej możliwości – obiad w Dolinie 

Kobylańskiej, dzieciom zostaną zapewnione środki czystości 

do umycia i dezynfekcji rąk) 

• Organizator zapewnia dostęp do termometru 

bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury 

uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku 

 

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem półkolonii 

 

_____________________________________________________________ 

podpis rodzica 


