
R E G U L A M I N  PÓŁKOLONII  ZIMOWYCH 2022    
 
I. Informacje ogólne 
 
1. Organizatorem półkolonii zimowych w 2022r. „Zdrowo na sportowo”  zwanych dalej 

półkoloniami, dla dzieci i młodzieży są Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp z. o.o z 

siedzibą przy ul. 1 Maja 33a w Oławie. 

2. Półkolonie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 13 lat w trakcie ferii 

zimowych.  

3. Maksymalna liczba miejsc w jednym turnusie wynosi 30. Maksymalna liczba dzieci w 

jednej grupie 15. 

4. Półkolonie organizowane są w turnusach: 

a) 31.01 – 04.02.2022r. 

b) 07.02 – 11.02.2022r. 

5. Półkolonie zostaną zgłoszone do Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty 

6. Opiekę na uczestnikami półkolonii sprawują wykwalifikowani wychowawcy. 

7. Jeden turnus trwa od poniedziałku od piątku, opieka organizatora zapewniona jest od 

godz. 7.30 do 16.00. 

8. Organizator półkolonii zapewnia jeden posiłek w ciągu dnia: obiad.  

9. Uczestnicy półkolonii realizują zajęcia zgodnie z planem dnia – są to m.in. nauka 

pływania i zajęcia na basenie, zajęcia taneczne, sportowe i plastyczne, zajęcia językowe, 

gry i zabawy na powietrzu. 

10. Zgłoszenia uczestnictwa w półkoloniach należy dokonywać drogą elektroniczną 
a.kaczor@termyjakuba.olawa.pl lub w kasach „Term Jakuba”. 

11. Opłata za uczestnictwo jednego dziecka w jednym turnusie wynosi 525,00 zł.  
12. Opłatę wymienioną w pkt. 11  należy uiścić przelewem na konto 88 9585 0007 

00100019 9748 0001 (podając imię i nazwisko dziecka oraz turnus) lub w kasach krytej 

pływalni „Termy Jakuba” nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu.  

13. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest dokonanie terminowej opłaty za 

uczestnictwo oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, dostępnych na 

stronie www.termyjakuba.olawa.pl ni później niż 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.  

14. Za niewykorzystane z winy klienta turnusu półkolonii nie przysługuje zwrot kosztów.  
 

 
 

II. Prawa i obowiązki uczestnika wypoczynku 

 

1. Uczestnik wypoczynku ma prawo do: 

a) Bezpiecznego wypoczynku i równego traktowania 

b) Udziału we wszystkich zajęciach  

c) Publicznego wyrażania swojej opinii 

d) Zwracania się we wszystkich sprawach do wychowawcy 

2. Uczestnik wypoczynku ma obowiązek: 

mailto:a.kaczor@termyjakuba.olawa.pl
http://www.termyjakuba.olawa.pl/


a) Przestrzegać wytycznych reżimu sanitarnego, który stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

b) Punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć. 

c) Pozostawania w grupie i nie oddalania się poza teren prowadzonych zajęć bez zgody 

wychowawców. 

d) Przestrezganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. 

e) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla 

życia lub zdrowia natychmiastowego poinformowania wychowacy.  

f) Odpowiedniego zachowania (za należytym szacunkiem) do wychowawców kolegów i 

koleżanek oraz innych osób, stosowania się do poleceń wychowawcy.  

 

III. Postanowienia końcowe 
 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w 
stosunku do uczestników (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników półkolonii)             
w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa na półkoloniach. 

2. Na półkoloniach uczestnicy zobowiązani są do przestrezgania reżimu sanitarnego w 
związku z pandemią Covid-19. 

3. Organizatorzy pólkolonii nie bierze odpwiedzialności za zgubione wartościowe 
przedmioty uczestników.  

4. Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni przez organizatora.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu półkolonii w przypadku nie 

zebrania wystrczajacej liczby uczestników lub przyczyn niezależnych od organizatora. 
W przypadku odwołania turnusu z w/w przyczyn organizator dokona zwrotu opłaty w 
pełnej wysokości. 

 
 
Oświadczam, że zapoznalem się z Regulaminem półkolonii zimowych „Zdrowo na sportowo” 
i będę przestrzegał/a podanych zasad.  

 

 

     

………………………………………………….                                                  …………………………………………. 
(podpis uczestnika półkolonii)                                                       (podpis opiekuna prawnego) 


