
REGULAMIN PÓŁKOLONII ,,FERIE W MIEŚCIE” 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIA PŁYWANIA/FULL FUN  

 
1. Półkolonie ,,Ferie w mieście” odbywają się terminach;  

29.06.2020 do 03.07.2020   
06.07.2020 do 10.07.2020   
13.07.2020 do 17.07.2020   
20.07.2020 do 24.07.2020   
27.07.2020 do 31.07.2020   
03.08.2020 do 07.08.2020   
10.08.2020 do 15.08.2020   
17.08.2020 do 21.08.2020   

2. Półkolonie ,,Ferie w mieście” przygotowane są dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat.  
3. Półkolonie ,,Ferie w mieście” przygotowane są dla grupy maksymalnie 12 uczestników w grupie 

wiekowej 7 – 12 lat oraz maksymalnie 15 uczestników w przedziale wiekowym 10 – 15 lat. 
Opiekę będą sprawowali wykwalifikowani instruktorzy Akademii Pływania/ Full Fun.  

4. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz.7:30 do 16.00 według programu. 
Półkolonie organizowane są w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu 
(Akademia Pływania/ Full Fun - Fun Fit Studio) ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław. 

5. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego 
harmonogramu. Zmiany w harmonogramie mogą dotyczyć planów wycieczek, w wyniku złego 
stanu pogody. 

6. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz 
stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii. Uczestnicy półkolonii mają 
bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń instruktorów. 

7. Opieka nad dziećmi trwa do godziny 16.00. Prosimy o punktualny odbiór dzieci. W przypadku 
znacznego spóźnienia (powyżej 20 min.) będzie naliczona dopłata w wysokości 20 zł za każdą̨ 
rozpoczętą godzinę opieki.  

8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za 
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do 
tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, 
odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.  

9. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 
Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

10. NIEZBĘDNIK:  Każdego dnia dziecko powinno być wyposażone w obuwie zmienne, 
zabezpieczone podpisanym workiem lub reklamówką oraz własny bidon, lub butelkę na 
uzupełnianie napojów. Należy przygotować legitymację szkolną (szczególnie dotyczy przejazdów 
pociągiem) lub kartę do przejazdów komunikacją miejską SKA. Na zajęcia organizowane na 
basenie obowiązuje czepek oraz klapki. Proszę również wyposażyć dziecko w ręcznik, kąpielówki 
a w razie potrzeby suszarkę. W dni, kiedy przewidziane są wyjścia należy dostosować ubiór do 
panujących warunków atmosferycznych. W tygodniu zaplanowana jest całodniowa wycieczka do 
stadniny koni w Bielinie, Aquaparku w Świnoujściu. Transport odbędzie się pociągiem 
regionalnym-bilety zapewnia organizator. Tego dnia szczególnie prosimy o punktualność.  
ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO  
PRZYWIEZIENIA DZIECKA NA DWORZEC PKP (zbiórka na pomoście od ul.  
Owocowej), JAK RÓWNIEŻ DO ODBIORU DZIECKA Z DWORCA. 
Tego dnia potrzebne będą legitymacje szkolne. Szczegóły organizacyjne podczas półkolonii u 
wychowawcy lub kierownika półkolonii. 

11. Posiłki: śniadanie godzina 9:00 – 9:30, obiad godzina 13:00 – 13:30 i podwieczorek godzina 
15:00- 15:30. Posiłki zapewnia organizator. Drugie śniadanie dzieci mogą przynieść ze sobą i 
jedzą podczas wspólnej przerwy śniadaniowej. Napoje zapewnia organizator. Prosimy o 
niedawanie dzieciom słodyczy, wyjątkiem jest piątek. 

12. Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem od NNW (Ergo Hestia) Ubezpieczenie obejmuje dzieci tylko 
w godzinach zajęć. 



13. W przypadku odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic prosimy o przygotowanie 
upoważnienia na piśmie, zawierającego dane osobowe wraz z numerem dowodu osoby 
odbierającej dziecko. 

14. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu należy przygotować stosowne 
oświadczenie i przekazać wychowawcy lub kierownikowi półkolonii. 

 
 
 
 
 

…………………………………………..  
data, podpis 
 


