
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

PÓŁKOLONIA Z WATER TEAM – na wesoło, na sportowo 

 

I. Organizacja półkolonii 

1. Organizatorem półkolonii jest Water Team. 

2. Poszczególne turnusy półkolonii zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty. 

3. Półkolonia zapewnia aktywny wypoczynek dla wszystkich zgłoszonych uczestników, 

stwarza dzieciom warunki do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

4. Półkolonia polega na organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, gier sportowych, gier  

i zabaw integracyjnych oraz warsztatów różnotematycznych. 

5. Program zajęć sporządzany jest przez osoby przygotowujące ofertę półkolonii i zawiera 

program rekreacyjno-sportowy na czas trwania półkolonii. 

6. Warunkiem realizacji poszczególnych terminów półkolonii jest zebranie minimalnej 

liczby uczestników tj. 15 osób. W wyniku braku zebrania minimalnej liczby 

uczestników następuję pełny zwrot kosztów i odwołanie danego turnusu. 

7. Terminy turnusów 2022: 

I: 04.07 – 08.07 

II: 11.07 – 15.07 

III: 18.07 – 22.07 

IV: 25.07 – 29.07 

V: 01.08 – 05.08 

VI: 08.08 – 12.08 

8. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów w godz. 06:30 – 16:30. 

 

II. Uczestnicy półkolonii 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 do 12 lat.  

2. Zapisy na półkolonie odbywają się od 01.06.2022 r. aż do wyczerpania miejsc na 

poszczególne turnusy. 

3. Zgłoszenia przyjmowane są: 



• drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie 

internetowej www.waterteam.pl 

• drogą e-mailową na adres: water.team@wp.pl 

• telefonicznie pod numerami: 506-514-999; 789-978-823 

4. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy dokonają zgłoszenia dziecka na półkolonie drogą 

e-mailową lub telefoniczną, w dniu rozpoczęcia półkolonii wypełniają Kartę zgłoszenia 

oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań dziecka do uczestnictwa w półkolonii 

rekreacyjno-sportowej (dokumenty będą dostępne u Kierownika Półkolonii). 

5. Wypełnienie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Półkolonii. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka  

do/z miejsca rozpoczęcia i zakończenia danego dnia półkolonii.  

7. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

III. Terminy i miejsce półkolonii 

1. Półkolonie Water Team na wesoło, na sportowo odbywają się w poszczególnych 

terminach zawartych w punkcie I Organizacja półkolonii. 

2. Program zajęć będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16.30.  

3. Półkolonie odbywają się w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Pułaskiego 11,  

35-011 Rzeszów oraz w poszczególnych punktach atrakcji rekreacyjno-sportowych. 

 

IV. Płatności 

1. Koszt półkolonii (jeden turnus) wynosi 650,- PLN. 

2. Wpłaty zaliczki w wysokości 200,- PLN na poczet rezerwacji miejsca należy dokonać 

w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. 

3. Pełną należność za półkolonie powinna zostać uregulowana przez rodzica/opiekuna 

prawnego w terminie najpóźniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia półkolonii  

w przypadku przelewu bankowego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii gotówką 

na miejscu półkolonii.  

4. Płatności zaliczki lub pełnej kwoty należy dokonać przelewem na konto mBank: 

 

nr konta: 31 1140 2004 0000 3102 7779 7765 

  

w tytule przelewu podając imię i nazwisko dziecka oraz numer turnusu  

(np. turnus nr 1) z dopiskiem: półkolonia 

http://www.waterteam.pl/


5. Opłata zawiera wszystkie koszty w tym: wyżywienie (II śniadanie, dwudaniowy obiad), 

ubezpieczenie NW, zajęcia, atrakcję rekreacyjno-sportowe oraz warsztaty. 

6. Niewywiązanie się przez rodzica/opiekuna prawnego z powyższych uzgodnień będzie 

równoznaczne z odstąpieniem od udziału dziecka w półkolonii. 

7. W przypadku niedokonania opłaty w terminie Uczestnik nie zostanie dopuszczony do 

udziału w półkoloniach. 

 

V. Obowiązki uczestników 

1. Uczestnicy mają prawo do:  

• korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku, 

• spokojnego wypoczynku, 

• zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg do kadry opiekuńczej oraz 

Kierownika Półkolonii. 

2. Uczestnicy mają obowiązek:  

• wykonywać polecenia kadry opiekuńczej, 

• brać czynny udział w zajęciach organizowanych w trakcie półkolonii, 

• zachowywać porządek i higienę, 

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 

• być zdyscyplinowany podczas zajęć ruchowych oraz w czasie poruszania się po 

mieście, 

• niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości, problemów, 

nieprawidłowości oraz zagrożeń opiekunowi, 

• kulturalnie, w ciszy i spokoju spożywać posiłki. 

3. Uczestnikom zabrania się:  

• samowolnego odłączania się od grupy, 

• zażywania lekarstw bez wiedzy opiekuna, 

• niszczenia sprzętu i wyposażenia, 

• używania wulgarnych słów i przekleństw, zachowań agresywnych. 

4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic/Opiekun 

prawny zostanie obciążony kosztami naprawy szkody.  

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

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 



upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału  

w półkolonii. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy 

uczestników, bez zwrotu należności, w przypadku rażącego łamania zasad 

uczestnictwa. 

 

VI. Inne 

1. Wszelkie kwestie organizacyjne, wnioski, sprawy, skargi itd., rodzice/opiekunowie 

prawni konsultują z organizatorami półkolonii. 

2. W przypadku rezygnacji uczestnika z danego turnusu półkolonii, rodzic/opiekun 

prawny kontaktuję się z organizatorami półkolonii. Organizatorzy rozpatrują każdy 

przypadek indywidualnie w przypadku zwrotu kosztów. 

3. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach, Organizator zobowiązuje się:  

a. przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia,  

b. zapewnić wyżywienie (II śniadanie, dwudaniowy obiad), 

c. zapewnić bezpieczeństwo uczestników,  

d. zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej. 

4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub zniszczone przez uczestników 

podczas półkolonii.  

5. W trakcie półkolonii obowiązuje zakaz posiadania niebezpiecznych, ostrych 

przedmiotów i narzędzi.  

6. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

7. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców i Kierownika 

Półkolonii. 

8. Regulamin półkolonii jest dostępny na stronie: www.waterteam.pl, a przy zapisaniu 

dziecka na półkolonie, rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek się z nim zapoznać 

oraz swoje zgłoszone dziecko (uczestnika półkolonii). 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuję go do wiadomości i akceptuję jego treść. 

         
  

...……………………………………………………. 
        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

http://www.waterteam.pl/


Skrypt: 

Półkolonie organizowane przez Water Team są zgłaszane i zatwierdzane przez Kuratorium Oświaty. 

Trenerzy i opiekunowie posiadają wymagane kwalifikacje i ukończone kursy, niezbędne do pracy  

z dziećmi i młodzieżą. Ponadto dysponują oni bogatym i dużym doświadczeniem związanym  

z organizacją półkolonii i prowadzeniem zajęć sportowych - posiadają wykształcenie pedagogiczne, 

pracują również w szkołach. Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci jest dla nas najważniejsze. 


