
 

UMOWA – ZGŁOSZENIE – REGULAMIN 

PÓŁKOLONIE zima 2019 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza umowa dotyczy półkolonii organizowanych i prowadzonych przez 

Organizatora na rzecz Uczestnika.  

2. Przez Organizatora rozumie się:  

Akademię Kalamo z siedzibą w Gdyni przy ul. Senatorskiej 17,  NIP: 525 139 11 82 

Uczestnikiem jest osoba uczestnicząca w półkolonii. Za Uczestnika niepełnoletniego 

występuje i podejmuje decyzje opiekun prawny. 

3. Zapisanie na półkolonie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Niniejsza umowa zawarta w dniu ________________ _____roku w Gdyni  reguluje 

stosunki pomiędzy 

a) Organizatorem  

Akademią Kalamo 

b) a opiekunem uczestnika 

Imię i nazwisko________________________________________________________,  

zam. w ___________________ przy ul._________________________________,  

tel. kontaktowe _______________________, ____________________________, 

adres e-mail_______________________ , 

(numery kontaktowe będą również wykorzystane w przypadku zaistnienia zdarzenia nagłego) 

2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział dziecka zwanego Uczestnikiem                         

w półkoloniach.  

Imię i nazwisko uczestnika____________________________________________, 

Data urodzenia________________________ PESEL_______________________, 

Adres zamieszkania_________________________________________________,  

Termin(y) półkolonii_________________________________________________, 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka_________________________________, 

 _________________________________________________________________, 

§ 3 



OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zapewnia autorski plan półkolonii dopasowany do tematyki zajęć oraz 

indywidualnych predyspozycji uczestników. 

2. Organizator zapewnia materiały plastyczne, materiały edukacyjne, przygotowaną salę 

zgodnie z tematem zajęć oraz opiekę prowadzących. 

3. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu zbiórki do przejęcia 

dzieci przez rodziców po zakończeniu zajęć. 

4. Organizator czuwa nad zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem uczestników półkolonii, 

a także odpowiada za zaznajomienie dzieci z regulaminem półkolonii. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty 

wartościowe) pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za 

rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu. 

6. Organizator zapewnia prowadzenie zajęć przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę 

zgodnie z programem dydaktyczno-wychowawczym.  

7. Organizator zobowiązuje się do zgodnego z obowiązującymi przepisami 

przygotowania i przeprowadzenia półkolonii.  

 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH 
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 9 lat.  

2. Koszt jednego turnusu wynosi 500 zł, przysługująca zniżka 10% dotyczy rodzeństwa, 

a także przy zapisach na więcej niż jeden turnus. 

3. Podstawą rezerwacji miejsca na półkoloniach jest dokonanie zgłoszenia, a następnie 

wpłacenie zaliczki w terminie do 5 dni od zgłoszenia, oraz wypełnienie karty 

kwalifikacyjnej dziecka, podpisanie niniejszej umowy i dostarczenie wszystkich 

dokumentów w pierwszym dniu półkolonii.  

4. Pełną opłatę za półkolonie należy uiścić w dniu rozpoczęcia wybranego turnusu.  

5. W przypadku rezygnacji z półkolonii uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej 

kwoty.  

6. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania 

półkolonii z winy leżącej po stronie Uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie                     

z części lub całości imprezy, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od siebie 

niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona 

kwota.  

8. Minimalna liczba uczestników potrzebna do zorganizowania półkolonii to 10 osób. 

9. Ilość miejsc na półkoloniach jest ograniczona.  

10. Półkolonie obejmują 5 dni, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 16.30. Dzieci 

należy przyprowadzić najpóźniej o godz. 9.00 

11.  Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu, za wyjątkiem sobót i niedziel. 

12.  Organizator  daje sobie prawo do kontaktów telefonicznych oraz drogą e-mailową                  

z klientem w sprawach organizacyjnych. 

13.  Regulamin półkolonii stanowi integralną część umowy – zgłoszenia. 

14.  Podpis pod niniejszą umową – zgłoszeniem stanowi akceptację postanowień 

Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z jego zapisami. 



15.  Opiekun uczestnika półkolonii oświadcza, iż zapoznał się oraz Dziecko, które zgłosił 

do udziału w półkoloniach z Regulaminem i zobowiązuje Siebie i Dziecko do 

przestrzegania jego zapisów. 

16.  Opiekun uczestnika półkolonii oświadcza, iż Dziecko, które zgłosił do udziału                     

w zajęciach jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach.              

W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem i uzyskać zgodę na udział             

w poszczególnych zajęciach. 

17.  Na terenie siedziby obowiązuje uczestników bezwzględny zakaz palenia tytoniu, 

spożywania alkoholu, używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. 

18.  Na terenie siedziby dzieci obowiązuje obuwie zmienne. 

19.  Dzieci przynoszą własne drugie śniadanie i napoje, organizator zapewnia 

dwudaniowy obiad, podwieczorek i wodę bez ograniczeń.  

20.  Podpisanie niniejszego regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publikację wizerunku dziecka utrwalonego podczas półkolonii i służyć będzie jedynie 

do publikowania w relacjach na Facebooku. 

21. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak również oświadczenia o jej    

rozwiązaniu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

22.  Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią Umowy oraz przyjęły ją do 

wiadomości i wykonania oraz podpisały i otrzymały taki sam egzemplarz Umowy jak 

niniejszy. 

23.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 5 

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 

1. Dla bezpieczeństwa uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są 

o podanie osób uprawnionych do odbioru uczestnika, ich danych personalnych. 

2. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika 

niepełnoletniego jedynie za pisemną zgodą opiekuna. 

3. Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia 

Uczestnika, w razie potrzeby również informacji co do przyjmowanych lekach, 

uczuleniach i innych stosownych zagrożeniach. 

4. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu półkolonii w trakcie trwania, 

chyba, że zajęcia prowadzone są w plenerze pod opieką prowadzącego, w takim 

wypadku uczestnik nie może oddalać się od prowadzącego i obowiązany jest po 

zakończeniu zajęć udać się z prowadzącym do siedziby Organizatora. 

5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły                     

w wyniku niewłaściwego zachowania uczestnika. Za uczestnika niepełnoletniego 

odpowiada opiekun prawny. 

 

§ 6 

PŁATNOŚCI 

1. Płatność za półkolonie regulowana jest w pierwszym dniu półkolonii u kierownika 
wypoczynku, gotówką. 



2. Wniesienie zaliczki traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w zajęciach. 

Brak wniesienia zaliczki równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego 

Zgłoszenia. 

 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII  

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półkolonii.  

2. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką wychowawców od godziny 7:30 do 16:30.  

3. Istnieje możliwość odebrania dziecka przed godziną 15, należy to ustalić                               

z wychowawcą rano danego dnia.  

4. Dzieci każdego dnia uczestniczą w zajęciach.  

5. Zgłoszenie dzieci oznacza akceptację programu półkolonii.  

6. Uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa wobec wychowawców i kierownika 

półkolonii oraz do przestrzegania ustalonych zasad.  

7. Zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy bez zgody wychowawcy.  

8. Dzieci powinny być odbierane przez rodziców, same mogą wracać do domu lub być 

odbierane przez kogoś innego tylko za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica.  

9. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika półkolonii odpowiadają 

finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez dzieci mienie.  

11. PSP, telefony komórkowe i inne elektroniczne gadżety są zabronione.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa i płatności oraz 

regulaminem i w pełni je akceptuję.  

 

Data i podpis Rodzica/Opiekuna  

 

____________________________________________________________________ 

 

Data i podpis przyjmującego zgłoszenie  

 

___________________________________________________________________ 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz materiałów wideo zawierających wizerunek 

mojego dziecka na stronie internetowej oraz Facebooku Akademii w celach informacyjnych 

i promocyjnych.  

 

Data i podpis Rodzica/Opiekuna 

 

___________________________________________________________________ 

 

 


