
Lato ze sportem i kulturą

Regulamin półkolonii

1. Organizatorem półkolonii jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 25 
6822051
2. Półkolonie są przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 lat.
3. Półkolonie będą się odbywać w lipcu w dwóch turnusach. Każdy z turnusów trwa 5 dni – od poniedziałku 
do piątku. Terminy poszczególnych turnusów:
a. Turnus 1: 4-8 lipca 2022
b. Turnus 2: 11-15 lipca 2022
4. Zapisy na półkolonie są prowadzone elektronicznie. Należy wysłać e-mail na adres: 
promocja@csik.garwolin.pl z danymi uczestnika oraz wybranym turnusem, w tytule wpisując: Półkolonie 
2022. W wiadomości zwrotnej zgłaszający otrzyma link do formularza zgłoszenia.
5. Do pełnej rejestracji konieczne jest wniesienie opłaty. Osoby, które uzupełniły formularz zgłoszenia, ale nie
wniosły opłaty nie mają zagwarantowanego miejsca.
6. Zapisy na półkolonie prowadzone są do 27 czerwca 2022 r. włącznie.
7. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie – 750 zł. Opłatę należy uiścić w sekretariacie Centrum Sportu i 
Kultury lub dokonać przelewu: Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, 08-400 Garwolin, Al. Żwirki i Wigury 
16, numer rachunku: 05 9210 0008 0013 8530 2000 0020, tytułem: Półkolonie 2022
8. Limit uczestników w jednym turnusie wynosi maksymalnie 15 osób. Minimalna liczba uczestników turnusu 
– 10 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna 
liczba uczestników w grupie.
9. Szczegółowy program zajęć zostanie podany do wiadomości rodziców i opiekunów na 7 dni przed 
rozpoczęciem turnusu.
10. Uczestnicy półkolonii zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.
11. W przypadku rezygnacji uczestnika z turnusu przed jego rozpoczęciem Organizator zwróci uczestnikowi 
wniesioną opłatę pomniejszoną o kwotę kosztów organizacyjnych w wysokości 250 zł.
12. W przypadku odwołania turnusu półkolonii z przyczyn zawinionych przez Organizatora uczestnik otrzyma 
zwrot pełnej wpłaconej kwoty.
13. W przypadku rezygnacji uczestnika z turnusu w trakcie jego trwania uczestnikowi nie przysługuje zwrot 
wpłaconej kwoty.
14. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00 do godz. 16:00.
15. Uczestnicy półkolonii mają zagwarantowane wyżywienie: drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
16. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.
17. 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.
18. Uczestnicy mają obowiązek: bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać 
ramowego harmonogramu dnia, brać udział w realizacji programu półkolonii, zachować higienę osobistą, 
schludny wygląd i czystość, szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko 
materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie), kulturalnie zachowywać się podczas spożywania 
posiłków, przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
19. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, 
aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój 
sportowy oraz obuwie zmienne sportowe oraz być przygotowanym do wyjścia na basen (strój kąpielowy, 
ręcznik, klapki, czepek).
20. 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 (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).
21. 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.
22. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz uczestnika
niezbędnych do realizacji półkolonii zgodnie z załączoną do regulaminu klauzulą informacyjną RODO.
23. Brak możliwości realizacji Bonu turystycznego.


