
REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 

 W WATER & LIFE 

 

1. Organizatorem półkolonii jest Water & Life Jakub Węsierski ul. Władysława Reymonta 15                   

82-300 Elbląg 

2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00.- do godz.16.00.  

4. Dzieci są odbierane z półkolonii wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej, 

chyba że wskażą inaczej w informacji bezpośrednio przekazanej wychowawcy. 

5. 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,  

• wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.  

6. Uczestnicy mają obowiązek:  

• bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,  

• przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

• brać udział w realizacji programu półkolonii,  

• szanować mienie, pomoce dydaktyczne,  

• kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 

• przynieś strój odpowiedni do zajęć oraz obuwie zmienne sportowe (w przypadku zajęć 

sportowych i zajęć na basenie) 

7. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie 

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

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.  

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez 

zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.  

10. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice lub 

opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu według umowy. 

11. Organizator zaleca nie przynosić na „półkolonie” cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.  

12. Organizator „półkolonii” zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

13. Rodzice/opiekunowie wpłacają zaliczkę w wysokości 150 złotych przed rozpoczęciem turnusu 

zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie półkolonijnej. 

14. Pełna opłata za półkolonie winna być wniesiona najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.  

 


