REGULAMIN PÓŁKOLONII NA BASENIE
Akceptacja regulaminu jest warunkiem zakwalifikowania uczestnika do udziału w półkolonii.
Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych
zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.20-15.20 bądź
8.20 do godz.16.20.
3. Zasady dotyczące przyprowadzania i odbioru Dzieci:
∙ Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
∙ Rodzice/opiekunowie prawni osobiście doprowadzają dziecko do wychowawcy
półkolonii.
∙ Dzieci nie mogą przynosić ze sobą urządzeń elektronicznych oraz telefonów.
∙ Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać na półkolonie dzieci
zdrowe.
∙ Dzieci są przyprowadzane i odbierane z półkolonii wyłącznie przez osoby wskazane w
karcie kwalifikacyjnej lub na złożonym przez Opiekunów oświadczeniu.
∙ W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani
napisać oświadczenie.
∙ Gdy dziecko wychodzi z półkolonii, zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy.
∙ Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione zobowiązani są do
poinformowania wychowawcy o odbiorze dziecka z półkolonii.
∙ Przed godz. 8.00 i po 16.00 wychowawcy zapewniają dzieciom opiekę, nie realizują
programu.
4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
∙ spokojnego wypoczynku,
∙ uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas turnusu,
∙ korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
półkolonii,
5. Uczestnicy mają obowiązek:
∙ bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
∙ przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
∙ brać udział w realizacji programu półkolonii,
∙ przestrzegać regulaminu pływalni i Półkolonii na basenie s.c.
∙ szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
(Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub
opiekunowie,)
∙ kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
∙ przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
∙ posiadać strój kąpielowy, strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe.
6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie
wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane

upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii,
bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania
zasad uczestnictwa w półkoloniach.
7. Wychowawca/ Kierownik ma obowiązek poinformować Rodzica/Opiekuna o zmianach w
stanie zdrowia Uczestnika. W przypadku stwierdzenia objawy choroby, Opiekun ma
obowiązek odebrać Dziecko z ciągu 2 godzin od zgłoszenia.
8. Karta kwalifikacyjna oraz opłata za udział w półkolonii powinna być dostarczona do
Organizatora na minimum 21 dni przed rozpoczęciem półkolonii. Płatności można dokonać
osobiście.
9. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas
półkolonii.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), Organizator informuje, iż administratorem danych
osobowych Usługobiorców i Uczestników jest firma Półkolonie na basenie s.c.
11. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym administratora w
organizacji Zajęć, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne, w tym
spółce ActiveNow sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000754602), która jest
dostawcą systemy Rejestracji on-line. W przypadku Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na
wykorzystanie wizerunków Uczestników do promocji działalności Organizatora, dane
osobowe Uczestników w postaci ich wizerunku mogą być umieszczane na banerach, ulotkach,
jak również w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych administratora lub na
stronach prowadzonych portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram lub kanale
YouTube. W stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przekazywanie ich danych
osobowych do partnerów Organizatora, ich dane mogą zostać przekazane tym podmiotom,
zgodnie z udzieloną zgodą. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem
wizerunku Uczestników zamieszczonego w sieci Internet. Ponadto dane osobowe mogą być
przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres
przedawnienia tych roszczeń.
UWAGA! W planie dnia możliwe są zmiany ze względu na rodzaj zajęć, dzień tygodnia oraz
ewentualne propozycje ze strony uczestników półkolonii, oraz zmiany związane z warunkami
pogodowymi.
Podpisanie Umowy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i obowiązkiem przestrzegania
go. Ponadto podpisanie Umowy jest wyrażeniem zgody na na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby organizacji zajęć półkolonii.

