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REGULAMIN PÓŁKOLONII
Uczniowskiego Klubu

Sportowego ŻEGLARZ we
Wrocławiu

Miejsce wypoczynku:
Przystań żeglarska Uczniowskiego Klubu Sportowego Żeglarz we Wrocławiu, ul.
Osobowicka 70.

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

2. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-16:00.

3. Uczestnicy półkolonii mogą przebywać pod opieką wychowawców od godz.
7.30 do godz. 16.30.

4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z
powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby
wskazane w karcie kwalifikacyjnej. W przypadku samodzielnego powrotu
dziecka do domu rodzice są zobowiązani dostarczyć oświadczenie.

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka z
zajęć do godz. 16.30. W przypadku nieodebrania dziecka w ustalonych
godzinach przez rodziców,opiekuna prawnego lub osobę wskazaną w
oświadczeniu (w godzinach opisanych w pkt. 2 i 3) stosuje się dodatkową
opłatę za każdą minutę opóźnienia w wysokości 1 zł brutto.
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6. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

6.1. Spokojnego wypoczynku.
6.2. Wzięcia udziału we wszystkich zajęciach organizowanych podczas

turnusu.
6.3. Korzystania z wyznaczonych urządzeń i sprzętów niezbędnych do

realizacji programu półkolonii.
6.4. Uczestniczenia w dwudaniowym posiłku (około godz. 13:00)
6.5. Wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

7. Uczestnicy mają obowiązek:

7.1. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów.
7.2. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia.
7.3. Brać udział w realizacji programu półkolonii.
7.4. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt – za szkody

wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
7.5. Posiadać ręcznik, strój sportowy, kurtkę przeciwdeszczową oraz

przynajmniej jeden komplet ubrań i butów na zmianę (wraz z bielizną).
7.6. Szanowania rzeczy własnych i kolegów.
7.7. Natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika półkolonii

o zaistniałych problemach i wypadkach.
7.8. Przestrzegać wszelkich zaleceń epidemiczno-sanitarnych wynikających z

obowiązujących aktualnie przepisów.

8. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń instruktorów, 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.

9. Rodzic/opiekun ma prawo do rezygnacji z udziału w półkoloniach. Za dzień
rezygnacji uważa się dzień doręczenia organizatorowi pisma zawierającego
oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach we wskazanych dniach. W
przypadku rezygnacji z półkolonii, organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.
Organizator może wyrazić zgodę na zwrot równowartości niewykorzystanej części
kwoty opłaty za półkolonie, w przypadku gdy rodzic/opiekun zgłaszający
rezygnację zajdzie osobę na zwolnione miejsce.

Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za
turnus, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
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10. Warunkiem uczestnictwa dziecka w wybranym przez klienta turnusie
półkolonii jest dokonanie wszelkich formalności przed rozpoczęciem
turnusu:

10.1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem:
http://www.uks-zeglarz.pl/wp/formularz-rejestracyjny/

10.2. Dostarczenie potwierdzenia wpłaty zaliczki w wysokości 350
złotych drogą mailową.

10.3. Dostarczenie potwierdzenia wpłaty po uregulowaniu (wpłata
najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu) drogą
mailową.

10.4. Podpisanie oryginału karty kwalifikacyjnej w pierwszy dzień
zajęć.

O kolejności przyjęcia decyduje termin wypełnienia formularza i potwierdzenia
wpłaty. Brak wpłaty całkowitej kwoty może wiązać się z anulowaniem rezerwacji.

W sytuacji, gdy z powodu ograniczeń związanych ze stanem pandemii niemożliwe
będzie prowadzenie półkolonii organizator zwróci wpłaconą zaliczkę.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy
program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych
niezależnych od organizatora.

12. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami
ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.

13. W celu zapewnienia prawidłowej opieki medycznej podczas trwania turnusu
rodzic/opiekun ma prawo do zgłoszenia potrzeby podania leków uczestnikowi
półkolonii. W tym celu składa odpowiednie oświadczenie.

Dane do przelewu :

Tytuł: Półkolonie 2022 - {{nr turnusu}}, {{ imię i nazwisko dziecka}}
Adres: Uczniowski Klub Sportowy Żeglarz,

ul. Osobowicka 70, 51-008 Wrocław
Numer konta: 70 1540 1030 2001 7762 9865 0001
Kwota zaliczki: 350 zł

Koszt zajęć: 750 zł
Dla członków Klubu -10%.
Upust na drugie i kolejne dzieci -10% (Dotyczy jedynie rodzeństw)

Kontakt i zapisy:
Michał Babicz
kolonie@uks-zeglarz.pl
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