
 

 

 

 

 

Regulamin Półkolonii w Centrum Aktywnego Wypoczynku „AQUA – ZDRÓJ” 
 

 

 

1. Organizatorem Półkolonii w Centrum Aktywnego Wypoczynku „AQUA – ZDRÓJ” jest Spółka Celowa Wałbrzyskie 

Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.  

2. Zajęcia w ramach Półkolonii odbywają się na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku „AQUA-ZDRÓJ” sp. z o.o. 

oraz na terenie innych obiektów przewidzianych w Programie i harmonogramie Półkolonii.   

3.  Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki wyznaczone przez 

Kierownika Półkolonii. 

4. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia Uczestnikowi Półkolonii niezbędnego wyposażenia, pozwalającego na 

uczestnictwo w zajęciach przewidzianych w danym dniu Półkolonii.  

5.  Uczestnicy Półkolonii muszą być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj. ubrania odpowiednie do panującej aury 

i zajęć przewidzianych na dany dzień Półkolonii, kremy ochronne, ręczniki, środki higieniczne itp. 

6.  Uczestnicy kolonii zobowiązani są zabrać ze sobą dokument tożsamości, tj. aktualną legitymację szkolną. 

7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt RTV i inne rzeczy wartościowe uczestników 

Półkolonii. 

8.  Uczestnik Półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach Półkolonii 

oraz stosować się do poleceń instruktorów, wychowawców i Kierownika Półkolonii.  

9. Uczestnik Półkolonii jest zobowiązany poinformować wychowawcę bądź Kierownika Półkolonii o każdej chorobie 

i złym samopoczuciu.   

10. Uczestnicy Półkolonii mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń instruktora lub innej uprawnionej 

osoby sprawującej nad nimi opiekę. 

11.  Każdy Uczestnik Półkolonii ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, inne osoby starsze, samego siebie 

i przyrodę, a także przestrzegać zasady bezpieczeństwa. 

12.  Uczestnikowi Półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren Centrum Aktywnego Wypoczynku bez 

wiedzy i zgody wychowawcy lub innej uprawnionej osoby sprawującej nad nim opiekę. 

13.  Uczestnikom Półkolonii nie wolno wchodzić do wody bez obecności ratownika/instruktora jak również nie wolno 

korzystać z urządzeń i sprzętów sportowych bez obecności instruktora lub innej uprawnionej osoby sprawującej 

nad nimi opiekę. 

14.  Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać Regulaminy obowiązujące w Centrum Aktywnego Wypoczynku „AQUA 

– ZDRÓJ”, w szczególności regulamin Krytej Pływalni.  

15. Uczestnik kolonii/ obozu ma obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone mu mienie w miejscu 

przebywania i poza terenem . 

16.  Na Półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków i 

innych środków odurzających. 

17.  Uczestnicy naruszający Regulamin Półkolonii (np. samowolne oddalanie się, niszczenie obiektu lub sprzętu 



 

 

 

sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy lub kierownika) zostaną usunięci z Półkolonii.  

18. W przypadku usunięcia Uczestnika Półkolonii z Półkolonii nie przysługuje zwrot środków finansowych związanych 

z niewykorzystaniem przez niego opłaconych świadczeń. 

19.  Każdy uczestnik ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się z wszystkimi problemami do wychowawcy lub 

Kierownika Półkolonii. 

20.  Wpłacenie zaliczki bądź całości należności z tytułu Półkolonii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Półkolonii.  

21. W przypadku rezygnacji z udziału w Półkolonii przed jej rozpoczęciem, Organizator zastrzega sobie prawo 

zatrzymania 50% należności z tego tytułu .  

22.  W przypadku rezygnacji z udziału w Półkolonii w trakcie jej trwania, należność z tytułu niewykorzystanych 

świadczeń nie podlega zwrotowi.  

23. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Rodzica/opiekuna, Organizator może wyrazić zgodę na zwrot części 

należności z tytułu niewykorzystanych świadczeń, przy czym zwrot ten może wynosić nie więcej niż 50% wartości 

niewykorzystanych świadczeń.  

24. W przypadku zapisania na Półkolonie rodzeństwa, Organizator udziela zniżki w wysokości 10% na drugie i każde 

następne dziecko.  

25. W przypadku zapisania dziecka na dwa lub więcej turnusów Półkolonii organizowanych w danym sezonie letnim 

lub zimowym, Organizator udziela zniżki w wysokości 10%. 

26. Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.  

27. Organizator oświadcza, że podjął działania związane z realizacją wytycznych wynikających z apelu Rady Miejskiej 

Wałbrzycha nr 1/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania ze 

stosowania na terenie Miasta Wałbrzycha jednorazowych opakowań oraz naczyń i sztućców wykonanych z 

plastiku. W związku z powyższym Organizator przystąpił do realizowanej na terenie Miasta Wałbrzycha akcji Stop 

Plastik, a tym samym odstąpił od stosowania i używania na terenie obiektów organizatora i obiektów przez niego 

zarządzanych, jednorazowych opakowań i naczyń wykonanych z plastiku, w tym reklamówek, butelek PET, 

opakowań, naczyń, sztućców, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje czy też 

innych wyrobów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku i podejmuje działania mające na celu zastępowanie 

tych wyrobów ich odpowiednikami wykonanymi z produktów ekologicznych (biodegradowalnych) bądź 

produktami wielokrotnego użytku.  

28. W związku z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 27, Organizator oczekuje od osób korzystających z jego usług 

respektowania zasad akcji Stop Plastik i podejmowania w tym celu stosownych działań. 

29. Wraz z wyrażeniem woli uczestnictwa w Półkoloniach Uczestnik deklaruje zastosowanie się do zakazu 

wykorzystywania w trakcie organizowanej Półkolonii napojów w butelkach plastikowych typu PET, a także innych 

plastikowych wyrobów jednorazowego użytku typu słomki, kubki, opakowania, naczynia, sztućce itp.  

30. Celem umożliwienia Uczestnikowi realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 29, Organizator zapewnia 

Uczestnikowi dostęp do wody pitnej. 

 

 

 podpis rodzica\ opiekuna     …………………..………………………………                                                                                      


