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Regulamin Półkolonii 

z dnia 2 grudnia 2022 roku 

I. Organizator 

Organizatorem   półkolonii   jest   Klub Sportowy Dragon Tennis Team Pro,    z   

siedzibą w Giebułtowie koło Krakowa, przy ul. Władysława Hermana 18, 32-085 

Giebułtów, NIP 6751722091, REGON 385225858, KRS 0000821852. 

II. Miejsce 

Półkolonie odbywają się na terenie obiektu sportowego Tennis & Country Club 

(pływalni, kortach tenisowych, restauracji itd.), położonego w Giebułtowie koło 

Krakowa, przy ul. Władysława Hermana 18, 32-085 Giebułtów (dalej: TCC) oraz 

w miejscach zaplanowanych wycieczek. 

III. Czas trwania 

1. Półkolonie odbywają się w turnusach tygodniowych, a opieka nad Uczestnikami 

półkolonii organizowana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 

16.30 

2. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia półkolonii dla 

danego turnusu. W takiej sytuacji kwota opłaty za półkolonie wniesiona przez 

Rodzica/Opiekuna prawnego podlega zwrotowi. 

IV. Warunki uczestnictwa w półkoloniach 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci wieku od 6 lat, których stan zdrowia 

umożliwia aktywny udział w zajęciach sportowych oferowanych w programie 

półkolonii. 

2. Podstawą uczestnictwa w półkoloniach jest dokonanie przez Organizatora 

półkolonii kwalifikacji Uczestnika na podstawie informacji przedstawionych przez 

Rodzica/Opiekuna prawnego w karcie zgłoszenia na półkolonie oraz zapłata ceny 

za zajęcia zgodnie z przyjętym cennikiem. Dla uczestnictwa w półkoloniach 

wymagany jest brak przeciwskazań zdrowotnych ku temu u Uczestnika zajęć. 

3. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest wypełnienie przez Rodzica/Opiekuna 

prawnego karty zgłoszenia, zawarcie umowy z Organizatorem półkolonii oraz 

zapłata całości ceny za półkolonie w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

V. Oświadczenie o stanie zdrowia 

Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika przedkłada przy zapisie oświadczenie o stanie 

zdrowia uczestnika pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach sportowych 

przewidzianych w programie półkolonii. 

 
VI. Obowiązki organizatora półkolonii 

Organizator półkolonii zobowiązuje się do: 

- zapewnienia opieki i bezpieczeństwa Uczestnikowi półkolonii w dniach i godzinach 

określonych czasem trwania półkolonii, 

- przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem półkolonii, 
- zapewnia ubezpieczenia 
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- zapewnienia wyżywienie Uczestnikom półkolonii tj. II śniadanie, obiad (zupa, II danie) 

oraz woda mineralna, 

- zapewnienia wykwalifikowanej kadry wychowawców i instruktorów, 

- udostępnienia odpowiednich części obiektu TCC w Giebułtowie: kortów, basenu, sal 

sportowo – dydaktycznych, szatni, pomieszczeń restauracyjnych itd., sprzętu 

sportowego, pomocy dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia zajęć zgodnie 

z programem półkolonii. 

 
 

VII. Obowiązki Rodziców/Opiekunów prawnych Uczestników półkolonii 

Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika półkolonii zobowiązany jest do: 

- zapoznania się z niniejszym regulaminem a także innymi regulaminami 

obowiązującymi na terenie obiektu TCC Giebułtów (np. regulamin pływalni Basenova), 

- zapoznania Uczestników półkolonii z zasadami i regulaminami obowiązującymi w 

czasie półkolonii, 

- konsultacji z lekarzem zamiaru uczestnictwa dziecka w półkoloniach co do braku 

przeciwskazań zdrowotnych, 

- poinformowania Organizatora półkolonii o specjalnych potrzebach, zaburzeniach 

i chorobach przy zgłoszeniu dziecka na półkolonie. W przypadku zatajenia przez 

Rodzica/Opiekuna prawnego specjalnej potrzeby, zaburzenia lub choroby dziecka 

utrudniającej w znacznym stopniu lub uniemożliwiającej prowadzenie zajęć 

Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do wydalenia uczestnika z winy 

zgłaszającego bez prawa zwrotu wniesionej opłaty za półkolonie. 

- odprowadzenia Uczestnika półkolonii do miejsca porannej zbiórki oraz terminowego 

odebrania go po zajęciach. W przypadku spóźnienia Rodzica/Opiekuna prawnego w 

odbiorze Uczestnika Półkolonii, Organizator półkolonii zastrzega sobie możliwość 

naliczenia dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem, 

- przekazania Uczestnikowi półkolonii obowiązkowego, codziennego wyposażenia 

zgodnie z informacjami udostępnionymi przy zapisie tj. wygodny strój sportowy 

(spodenki, koszulka, bluza oraz spodnie dresowe) w tym pełne buty, strój kąpielowy, 

czepek, okularki pływackie, klapki basenowe, 2 ręczniki kąpielowe, środki higieniczne, 

bidon na wodę,  

 

 
VIII. Odbiór dzieci z półkolonii 

Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do odbioru Uczestnika półkolonii osobiście, 

chyba że upoważni do tego inną osobę pełnoletnią poprzez złożenie u Organizatora 

półkolonii stosownego oświadczenia na piśmie. 

 
IX. Prawa Uczestników półkolonii 

Uczestnicy półkolonii maja prawo do: 
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- spokojnego wypoczynku, 

- opieki i wsparcia ze strony wychowawców i instruktorów, 

- uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach, 

- korzystania zgodnie z programem zajęć z odpowiednich części obiektu TCC: kortów, 

basenu, sal sportowo – dydaktycznych, szatni, pomieszczeń restauracyjnych itd., 

udostępnionego sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych. 

 
X. Obowiązki Uczestników półkolonii 

1. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do: 

- zaznajomienia się z regulaminami i zasadami obowiązującymi w trakcie trwania 

półkolonii ( w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa), 

- bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu półkolonii, pływalni, wanny 

jacuzzi, obiektu TCC i zasad obowiązujących w trakcie trwania półkolonii, 

- wykonywania poleceń wychowawców i instruktorów a także ratowników, 

- zachowania zgodnego z zasadami kultury osobistej wobec osób dorosłych a także 

innych uczestników półkolonii, dbania o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej, 

- poszanowania mienia Organizatora półkolonii, w tym części obiektu TCC: kortów, 

basenu, sal sportowo – dydaktycznych, szatni, pomieszczeń restauracyjnych itd., 

udostępnionego sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, 

- uczestnictwa w zajęciach zgodnie z programem półkolonii, 

- niezwłocznego zgłaszania dolegliwości, problemów czy zagrożeń wychowawcom lub 

instruktorom, 

- posiadania obowiązkowego, codziennego wyposażenia zgodnie z informacjami 

przekazanymi przy zapisie tj. wygodny strój sportowy w tym pełne buty, strój 

kąpielowy, czepek, okularki pływackie, klapki basenowe, 2 ręczniki kąpielowe, środki 

higieniczne, bidon na wodę. 

 
2. Uczestnikom zabrania się samowolnego opuszczenia miejsca realizacji półkolonii 

i oddalania się od grupy. 

3. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, postanowień regulaminów, niewykonywanie 

poleceń wychowawców lub instruktorów, wulgarne zachowanie będzie  karane  

upomnieniem,  naganą,  a  w  ostateczności,  po  rozmowie z 

Rodzicem/Opiekunem prawnym, wykluczeniem Uczestnika półkolonii z udziału w 

półkoloniach bez prawa zwrotu opłaty za półkolonie. 

 
XI. Wszawica 

Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do dokonania przeglądu stanu głowy dziecka 

przed rozpoczęciem półkolonii i do nie wysyłania dziecka z wszawicą na zajęcia. 

Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo dokonania przeglądu włosów Uczestnika 

półkolonii, na co Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę. 

 
XII. Odpowiedzialność materialna za szkodę 

Za szkodą wyrządzoną przez Uczestnika półkolonii odpowiada jego Rodzic/Opiekun 

prawny. 
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XIII. Odpowiedzialność za rzeczy 

Organizator  półkolonii  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione 

na obszarze obiektu TCC lub w trakcie zorganizowanych wycieczek. 

Organizator półkolonii zaleca nie przynosić na półkolonie rzeczy wartościowych, które 

nie są konieczne dla uczestnictwa w zajęciach. 

XIV. Urządzenia elektroniczne 

Organizator półkolonii zaleca nieprzynoszenie na półkolonie urządzeń elektronicznych 

takich jak telefony komórkowe, iPady, konsole gier. Używanie takowych urządzeń na 

obszarze pływalni jest bezwzględnie zakazane. 

W przypadku stwierdzenia nadużywania takich urządzeń przez uczestnika półkolonii 

Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do ich deponowania w recepcji z 

przejęciem odpowiedzialności za nie. 

Organizator półkolonii zapewnia kontakt z Uczestnikiem półkolonii za pośrednictwem 

recepcji. 

XV. Udostępnienie regulaminu 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega udostepnieniu 

w obiekcie oraz na stronie internetowej basenova.pl, teniswkrakowie.pl oraz na recepcji 
Dragon TTP 

 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem uczestnictwa i w pełni go akceptuję. 
 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 


