
 

 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII        

 

1. Organizatorem półkolonii jest Gminny Ośrodek Kultury i Spory w Wielkiej Wsi  

w Partnerstwie z Klubem Sportowym Dragon Tennis Team Pro w Giebułtowie 

2. Półkolonia odbywa się w ośrodku sportowym Tennis &Country Club w Giebułtowie,  

ul. Hermana 18, 32-085 Giebułtów. 

3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6-15 lat.  

4. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.30 do godz.16.00. 

5. Zajęcia odbywają się od 8.30 do 16.00.  

Ramowy plan dnia 

1) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 

8.30 - zbiórka 

9.00 -10.30 nauka gry tenisa ziemnego 

10.30 - 11.00 drugie śniadanie 

11.00 – 13.00 zajęcia taneczne/gry i zabawy zespołowe 

13.00 – 14.00 obiad 

14.00 - 16.00 zajęcia integracyjne pogadanki profilaktyczne 

2) środa: 

8.30 - zbiórka 

9.00 - 10.30 nauka gry w tenisa ziemnego 

10.30 - 11.00 drugie śniadanie 

11.00- 16.00 wycieczka autokarowa do jaskini Wierzchowskiej 

W razie konieczności dostosowania półkolonii do nowych wytycznych sanitarnych, plan dnia 

może ulec zmianie.  

6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do ośrodka i z powrotem.  

7. Dzieci są odbierane z ośrodka wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.  

8. Liczba uczestników zorganizowanych w grupy jest zgodna z obowiązującymi w momencie 

tworzenia regulaminu normami – tj. 1 osoba na 4 m2 powierzchni. 

9. Rodzice bądź opiekunowie przyprowadzający uczestników są zobowiązani do zakrywania ust  

i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną.  

10. Posiadanie środków ochronnych może być  kontrolowane na etapie wejścia na obiekt Tennis 

Country & Club, w przypadku ich braku organizator odmawia wejścia na jego teren.  

11. Każdy uczestnik półkolonii jest codziennie przy wejściu poddany bezdotykowemu mierzeniu 

temperatury. 

12. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie może 

uczestniczyć w zajęciach i nie zostanie wpuszczona na obiekt. 

13. Każdy uczestnik półkolonii jest zobowiązany do codziennej dezynfekcji rąk przy wejściu na 

obiekt sportowy. 

14.  



 

15. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a. spokojnego wypoczynku,  

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach organizowanych podczas 

turnusu,  

c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii,  

d. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.  

16. Uczestnicy mają obowiązek:  

a. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,  

b. posiadać czysta maseczkę ochronną 

c. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

d. brać udział w realizacji programu półkolonii,  

e. zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość,  

f. szanować mienie, pomoce dydaktyczne, ,  

g. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,  

h. przestrzegać zasad poruszania się po drogach.  

17. 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. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez 

zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad 

uczestnictwa w półkolonii . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy 

uczestników półkolonii na ww. zasadach w przypadku rażącego łamania zasad współżycia 

społecznego przez opiekunów dziecka.  

18. W razie nagłej choroby dziecka, przed rozpoczęciem turnusu, a  po dokonaniu wpłaty, rodzice 

lub opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za cały turnus z wyjątkiem kosztów już 

poniesionych przez organizatora.  

19. Rodzice/opiekunowie rezerwują telefonicznie miejsce na dany turnus w Klubie Sportowym 

Dragon Tennis Team Pro w Giebułtowie, pod numerem 572 33 88 33 

20. Opłata za jeden turnus (5 dni) wynosi 240.00 złotych i powinna widnieć przed rozpoczęciem 

turnusu na koncie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi: KBS Oddz/WW 57 

859 10007 0040 0004 5069 0002, w tytule: półkolonia w Giebułtowie, numer turnusu, imię 

nazwisko dziecka. 

21. Wpłata jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie półkolonijnej i blokuje 

miejsce innym dzieciom.  

22. Przed dokonaniem wpłaty konieczna jest rezerwacja telefoniczna w klubie. Wpłata nie jest 

jednoznaczna z zapisaniem dziecka na półkolonie. 

 

 

 

 



 

 

23. Zapisy: 

I turnus 6-10.07- rezerwacja do 26.06, wpłata między 1 a 3 lipca 

Do 3 lipca należy dostarczyć osobiście lub przesłać skan podpisanych dokumentów (zał.1)  

do Klubie Sportowym Dragon Tennis Team Pro w Giebułtowie, ul. Hermana 8, mail: 

info@tennis-country-club.pl 

II turnus 13-17.07 rezerwacja do 30.06 

III turnus 3-7.08 rezerwacja do 24.07 

IV turnus 10-14.08 rezerwacja do 31.07 

24. Dla każdego dziecka, rodzic wypełnia dokumenty zapisu (zał. 1)  i dostarcza do Klubu 

Sportowego Dragon Tennis Team Pro w Giebułtowie, ul. Hermana 18,  

mail: info@tennis-country-club.pl przed rozpoczęciem półkolonii. 


