
REGULAMIN PÓŁKOLONII 

1. Miejsce:  

 Półkolonii Letnie 2022 .: „Tik – Tok YouTuberzy” odbywają się w Kościańskim Ośrodek 

Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 1 

2.  Termin i miejsce półkolonii:  

a) od dnia 11.07.2022 r. do dnia 15.07.2022 r.  

b) od dnia 08.08.2022 r. do dnia 12.08.2022 r. Zajęcia w ramach turnusu odbywają się na 

obiektach Kościańskiego Ośrodka Kultury od poniedziałku do piątku, od godziny 6:45 do godziny 

16:15  

3. Uczestnicy półkolonii:  

a) uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku: 7 ‐12 lat.  

b) uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Organizatora od 6.45 do 16:15, prawni 

opiekunowie uczestników są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki, gdzie 

odbywają się zajęcia w ramach turnusu i z powrotem.  

c) W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania informacji o 

stanie zdrowia dziecka.  

d) Organizator zapewnia wyżywienie: śniadanie, drugie śniadanie, obiady oraz napój, a także 

dostęp do wody  

4. Zapisy na półkolonie:  

a) Zapisu dziecka na półkolonie można dokonać tylko telefonicznie lub osobiście 

b)  Liczba miejsc jest ograniczona 

 

5. Opłaty za półkolonie:  

a) Opłata za półkolonie wynosi: 550 zł brutto/osoba/turnus (w przypadku zgłoszenia i opłata do 22 

czerwca 450 zł brutto) 

b) W przypadku rodzeństwa, każde kolejne dziecko 50% zniżki.  

c) Wpłaty za udział dziecka w półkoloniach należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora lub 

osobiście gotówką 

6. Wycofanie się z udziału wraz ze zwrotem wniesionej opłaty (do 70% należności) jest możliwy, 

tylko w przypadku choroby, jeśli Organizatorowi przedstawione zostanie stosowne zaświadczenie 

lekarskie.  

6. Prawa i obowiązki uczestnika półkolonii:  

a) udział we wszystkich zajęciach organizowanych w czasie trwania turnusu  

b) stosowanie się do poleceń kierownika, wychowawcy i instruktorów półkolonii 

7. Obowiązki Organizatora:  

a) ubezpieczenie uczestników półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 b) zapewnienie 1 ciepłego posiłku dziennie,  

c) zapewnienia wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej  

d) realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii,  

e) zapewnienia materiałów do zajęć,  

f) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii o zaistniałych 

wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,  

g) zapewnienia infrastruktury do realizacji programu półkolonii z zachowaniem zasad BHP i ppoż. 

oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej  

 

8. Zasady ogólne  



a) Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom półkolonii oraz osobom 

trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.  

b) Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego 

opiekunowie prawni.  

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny jest w 

Regulaminie półkolonii letnich 2022 będzie do wglądu u Kierownika półkolonii.  

d) Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców i Kierownika półkolonii.  

e) Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek 

inna niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, 

nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności 

wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.  

f) W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą 

przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

zasad jego organizowania i nadzorowania.  

g) Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych ich dzieci dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie wizerunku dzieci w materiałach informacyjnych 

i reklamowych półkolonii.  

9. RODO 

Klauzula RODO Na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Kościański Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 11, 64-000 Kościan,  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Kościański Ośrodek Kultury 

b) Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych Kościański Ośrodek Kultury, ul. 

Mickiewicza 11, 64-000 Kościan,  

c) Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Kościański Ośrodek Kultury w celu 

realizacji zamówienia/usług;  

e) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane na podstawie przepisów prawa do organów 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organów nadzorczych;  

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji;  

g) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych także do przenoszenia danych;  

h) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu  

i) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

j) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny;  

k) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

 


