
REGULAMIN UCZESTNICTWA 

Mania Pływania -  PÓŁKOLONIE  2019 

 

1. Organizatorem półkolonii jest firma „JULIA MAŁEK MANIA PŁYWANIA WAKACJE”, os. Dywizjonu 

303 5/80 31 - 871, NIP: 675 – 171 – 38 – 38, Regon: 384402264, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Termin półkolonii: 03.02.2020 r. – 07.02.2020 r.  

3. Siedziba półkolonii: Szkoła Podstawowa nr 100 na os. Albertyńskim w Krakowie. 

4. Miejsce półkolonii: obiekty Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 

5. Półkolonia przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 

6. Grupa może się składać maksymalnie z 20 osób. 

7. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach 

Półkolonii. 

9. Przed zgłoszeniem udziału w półkolonii rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika mają 

obowiązek zapoznać z niniejszym regulaminem. 

10. Rezerwacji miejsca na organizowanych półkoloniach należy dokonać w następujący sposób: 

a) poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem – w celu potwierdzenia dostępności 

miejsca na terminie półkolonii, a następnie: 

b) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

internetowej www.mania-plywania.pl w zakładce półkolonie (karta zgłoszenia). W odpowiedzi drogą 

mailową dostaną Państwo potwierdzenie rezerwacji, spersonalizowaną umowę, kartę kwalifikacyjną 

oraz regulamin. Rezerwacja będzie utrzymana po wpłaceniu zaliczki w wysokości 300 zł (słownie: 

trzystu złotych) od osoby, w terminie do 7 dni od otrzymania elektronicznego potwierdzenia 

rezerwacji miejsca, na konto bankowe o numerze  51 1140 2004 0000 3602 7921 2681 . – w tytule 

przelewu proszę wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę półkolonii – „Półkolonie zimowe 

Kraków”. Podpisane dokumenty należy dostarczyć Organizatorowi w terminie podanym w mailu 

informacyjnym lub wysłać na adres siedziby firmy. Oryginał karty zgłoszenia oraz umowy należy 

dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem półkolonii. 

11. Pozostałą kwotę za uczestnictwo w półkolonii w kwocie 300 zł (słownie złotych: trzysta złotych 

00/100) należy uiścić na wskazane powyżej konto Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni przed 

planowanym rozpoczęciem półkolonii. 

12. Półkolonia odbywać się będzie w godzinach od 08:00 do 16:00. Dziecko może być 

przyprowadzane przez rodziców/opiekunów prawnych najwcześniej o godzinie 08:00 i odbierane 

najpóźniej o godz. 16:00. 

http://www.mania-plywania.pl/


11. Nieodebranie dziecka przez Rodziców/Opiekunów prawnych do godz. 16:00 skutkowa będzie 

naliczeniem dodatkowych opłat za każde rozpoczęte 15 min.: 

- do 15 min. – 20 zł, 

- do 30 min. – 40 zł, 

- do 45 min. – 60 zł, 

- do 60 min. – 80 zł. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego 

niezależnych.  

Uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, 

czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też od niej odstępuje za niezwłocznym zwrotem 

wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. 

14. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z jego 

winy. 

15. Niewykorzystanie przez Uczestnika atrakcji objętych programem półkolonii, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia płatności za półkolonię lub żądania zwrotu 

środków pieniężnych. 

16. Rezygnacja z udziału w półkolonii może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę 

rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora. 

17. Koszty związane z rezygnacją z półkolonii:  

- przy rezygnacji w okresie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem półkolonii - 

potrącana jest zaliczka w wysokości 300 zł, 

- przy rezygnacji w okresie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii - potrącane jest 100% 

całkowitej wartości organizowanej półkolonii. 

18. Podczas trwania półkolonii Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu uczestnictwa 

półkolonii. 

19. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz wystąpienia zdarzeń, o których mowa poniżej, 

Uczestnik może zostać usunięty z półkolonii, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów: 

a) samowolne oddalenie się z terenu półkolonii (bez wiedzy wychowawcy),  

b) nieuczestniczenie w programie półkolonii,  

c) niejedzenie posiłków (głodowanie),  

d) niesubordynacja,  

e) stwarzanie zagrożenia dla siebie lub innych Uczestników,  

f) stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej wobec innych Uczestników.  



g) Uczestnik półkolonii nie może posiadać niebezpiecznych zabawek i przedmiotów (pistolety na 

kulki, scyzoryki, itp.) Takie przedmioty będą konfiskowane i oddawane rodzicom lub opiekunom 

prawnym Uczestnika. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt RTV i przedmioty wartościowe Uczestników, 

które nie zostały przekazane Organizatorowi w formie depozytu. 

21. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać 

nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają 

kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w 

sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). 

22. Wychowawca ma obowiązek: 

a) zapoznać się z Kartami Kwalifikacyjnymi Uczestników wypoczynku, 

b) prowadzić Dziennik Zajęć, 

c) prowadzić zajęcia zgodnie z rozkładem dnia, 

d) pilnować Uczestników i nie pozostawiać ich bez opieki,  

e) zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom wypoczynku, 

f) szanować godność każdego Uczestnika półkolonii, 

g) po zakończeniu zajęć Półkolonii ma obowiązek dostarczyć do Kierownika uzupełnione Karty 

Uczestników wraz z prowadzonym Dziennikiem Zajęć. 

23. Istnieje możliwość przeniesienia uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w półkolonii w 

terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem półkolonii. 

24. Organizator przyjmuje ewentualne uwagi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 

dni po zakończeniu półkolonii. 

25. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Kierownika i Wychowawców półkolonii oraz 

Rodziców/Opiekunów prawnych w trakcie trwania półkolonii.  

26. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią powyższego regulaminu i akceptuję jego warunki 

oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią Uczestnika i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia Mu 

jego postanowień. 

 

 

 

                                                                                                                           Zapoznałam/łem się 

 

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

                                                                                                          (data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 


