
REGULAMIN PÓŁKOLONII 

Lato 2021 w SP Pallotti 

 

1. Organizatorem Półkolonii jest Szkolenia i Usługi Informatyczne – Szymon Domaradzki. 

2. Uczestników półkolonii oraz ich opiekunów obowiązuje niniejszy Regulamin Półkolonii. 

3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 14 lat. 

4. Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika 

oraz uregulowanie opłaty. 

5. Zapisy na półkolonie tematyczne trwają od 21 czerwca br., minimalna liczba uczestników w jednej 

grupie to 5 osób, a maksymalna to 16 osoby. 

6. Koszt jednego turnusu oraz innych form uczestnictwa w półkolonii określone są w cenniku, który 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Półkolonii 

7. Płatność za półkolonie może zostać zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Organizatora, 

bądź, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem, gotówką w miejscu odbywania kolonii. 

8. Jeden turnus trwa 5 dni (od poniedziałku do piątku). 

9. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.00 do godz.16.00. 

10. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania (do 8.30) i odbierania 

dziecka (maksymalnie do godziny 16:00). Za odebranie dziecka po godzinie 16:00 zostanie naliczona 

dodatkowa opłata (wg cennika). Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę 

dziecka do siedziby Organizatora i z powrotem. 

11. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18:00 organizator zobowiązany będzie powiadomić 

odpowiednie służby. 

12. Dzieci mogą być odbierane z półkolonii tylko przez Opiekuna i osoby upoważnione w karcie 

kwalifikacyjnej. 

13. W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzic/opiekun prawny jest 

zobowiązany złożyć w formie pisemnej stosowne oświadczenie informujące o wyrażeniu zgody 

na samodzielny powrót dziecka do domu. 

14. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego planu turnusu. 

Zmiany mogą dotyczyć wycieczek z powodu złej pogody. 

15. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

1) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu, 

2) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii, 

3) życzliwego traktowania; 

4) zgłaszania uwag i pomysłów co do kwestii związanych z prowadzeniem oraz organizacją 

zajęć. 

16. Uczestnicy mają obowiązek: 

1) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców; 

2) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia; 

3) brać udział w realizacji programu półkolonii; 

4) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość; 



5) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody materialne wyrządzone przez dziecko 

odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie); 

6) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków: 

7) przestrzegać zasad poruszania się po drogach; 

8) uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw 

i aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, 

mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe oraz być przygotowanym do spacerów 

plenerowych. 

17. Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, 

naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach (bez możliwości zwrotu 

opłaty za półkolonie). 

18. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz 

za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.  

Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, 

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

 

*** UWAGA ZNIŻKI *** 

19. Uczestnictwo w Półkoloniach – Lato 2021 w SP Pallotti uprawnia do zniżki 10% w innych zajęciach 

z oferty zajęć wakacyjnych w roku szkolnym 2020/2021. 

19. Uczestnictwo w Półkoloniach – Lato 2021 w SP Pallotti uprawnia do zniżki 20% w innych zajęciach 

z oferty zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2021/2022. 

20. Uczestnictwo rodzeństwa w Półkoloniach – Lato 2021 w SP Pallotti uprawnia do zniżki 10% dla 

2-giego oraz 20 % dla każdego kolejnego dziecka. 

Dane do przelewu:  

Szkolenia i Usługi Informatyczne – Szymon Domaradzki, ul. Pilotów 65,  30-005, Niepołomice,  

Numer rachunku: 31 1950 0001 2006 0074 4602 0002 (Bank Pekao S.A.) 

Tytułem: Półkolonia SP Pallotti, imię i nazwisko dziecka, wybrany turnus 

 

CENNIK: 

- turnus półkolonii - 550 zł, 

- jednodniowe uczestnictwo w półkolonii - 150 zł, 

- dodatkowa godzina opieki nad dzieckiem - 50 zł. 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA: 

Administratorem Danych Osobowych jest firma Szkolenia i Usługi Informatyczne – Szymon Domaradzki: 

Dane Inspektora Danych Osobowych: domaradzki.szymon@gmail.com,  

Organizator informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego 2016/679 RODO, Powyższe Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Przysługuje państwu prawo do: 

Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawa do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania 

danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

do sprzeciwu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez szkołę przysługuje 

Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez organizatora będą 

przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez czas ewentualnych roszczeń stron z tytułu umowy. 

Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego: ………………………………… 



 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ, 

FILMÓW ORAZ UTWORÓW MUZYCZNYCH I PRAC PLASTYCZNYCH: 

 

Ja, niżej podpisana/y w związku z udziałem mojego syna/córki w Półkoloniach organizowanych przez firmę 

Szkolenia i Usługi Informatyczne – Szymon Domaradzki wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego 

dziecka do celów związanych z promocją. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, prace 

plastyczne, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą być zamieszczone na stronie internetowej oraz 

facebooku szkoły SP Pallotti oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. Podpisanie zgody jest dobrowolne. 

Ponadto oświadczam, że dobrowolnie podaję swoje dane osobowe w powyżej wskazanym celu i wyrażam zgodę 

na ich przetwarzanie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO 2016/679 

oraz zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

……………………………………………………  

Podpis Rodzica/Opiekuna 

 


