
Wrocław, 25.04.2017r. 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII WCSG 

1. Półkolonie odbywają się na terenie: ZSP nr 13, przy pl. Muzealnym 20 we Wrocławiu oraz w 

miejscach przewidzianych w planach wycieczek. 

 2. Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest przesłanie zgłoszenia, wpłata zaliczki (zaliczka -160zł jest 

bezzwrotna!) a następnie uregulowanie całości opłaty za półkolonie na konto Wrocławskiego 

Centrum Sportów Gimnastycznych: 84 1140 2004 0000 3102 7653 4356  (w tytule imię i nazwisko 

dziecka, nazwa turnusu, np. Ania Kowalska, półkolonie akrobatyczno-językowe)  

Całość kwoty należy wpłacić do 10 dni przed rozpoczęciem półkolonii.  

Rezygnacja z udziału w wypoczynku a zwrot opłaty: 

 Do 10 dni przed rozpoczęciem półkolonii – zwrot 100%- zaliczka 

Od 10-3 dni przed rozpoczęciem półkolonii – zwrot 50% - zaliczka 

W terminie mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem półkolonii – zwrot 50% - zaliczka jest możliwy tylko na 

podstawie zaświadczenia lekarskiego. 

3. Półkolonie odbywa się w jednotygodniowym (5 -cio dniowych) turnusie. Opieka nad dziećmi w tych 

dniach zapewniona jest w godzinach 7:30-16:30  

4. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z miejsca zbiórki. 

Dziecko zostaje pod opieką rodzica do momentu odprowadzenia do świetlicy bądź na salę 

gimnastyczną, gdzie odpowiedzialność przejmuje wychowawca.  

5. Poza rodzicami/opiekunami, dziecko może być odebrane z półkolonii, jedynie przez osoby 

upoważnione w formie pisemnej! 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, oraz 

rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu i w środkach transportu.  

7. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń wychowawców, kierownika i trenerów oraz 

czynnego uczestnictwa w zajęciach.  

8. W przypadku niedyspozycji, uczestnik zobowiązany jest zgłosić to wychowawcy grupy.  

9. Uczestnik półkolonii bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku, w którym odbywają się 

zajęcia lub oddalać się od grupy na terenie otwartym.  

10.Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania 

narkotyków. Dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w 

zajęciach.  

11. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.  

12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 

Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.  



13.W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (nie stosowanie się do poleceń 

opiekunów, wulgarne zachowanie itp.) zostanie on skreślony z listy a opiekunowie nie mają prawa do 

zwrotu wniesionej opłaty.  

14. Podczas półkolonii będą wykonywane zdjęcia i nagrywane pamiątkowe filmiki. Zaakceptowanie 

warunków regulaminu jest jednoznaczny ze zgodą na publikowanie wizerunku dziecka na stronie 

internetowej oraz Facebooku Evolution Academy a w przyszłości Wrocławskiego Centrum Sportów 

Gimnastycznych* 

*Strona i funpage WCSG jeszcze nie istnieje, stąd pamiątkowe zdjęcia dla rodziców są udostępniane 

na stronach Evolution Academy 

Zespół WCSG 


