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REGULAMIN WYPOCZYNKU  

„SPORTOWA PÓŁKOLONIA Z OSiR ŚWIEBODZICE SP.  Z O.O.” 

 
 

1. Uczestnik „SPORTOWA PÓŁKOLONIA Z OSiR Świebodzice  

Sp.  z o.o.” organizowanego w OSiR Świebodzice Sp. z o.o. w okresie od 26-30.07 i 9-13.08 

jest zobowiązany do:  

− uczestnictwa z zajęciach zgodnie z programem półkolonii, 

− przestrzegania powszechnie obowiązujących norm kultury osobistej oraz właściwego 

zachowania wobec opiekunów i innych uczestników zajęć, 

− stosowania się do poleceń instruktorów i opiekunów, 

− przestrzegania godzin rozpoczęcia zajęć, 

− używania odpowiedniego obuwia i stroju wymaganego na poszczególnych obiektach zgodnie 

z ich regulaminami, 

− zgłaszania opiekunom złego samopoczucia, doznanych kontuzji, urazów itp. natychmiast po 

ich zaistnieniu. 

 

2. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo 

zabronione.  

 

3. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu uczestnik może zostać upomniany  lub czasowo 

odsunięty od zajęć z jednoczesnym poinformowaniem rodziców (opiekunów). 

 

4. W szczególnych przypadkach, decyzją kierownika półkolonii, uczestnik może zostać karnie 

wykluczony z udziału w zajęciach i skreślony z listy uczestników. Dotyczy to sytuacji, gdy 

zachowanie uczestnika stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia lub życia jego, bądź 

innych uczestników zajęć, albo gdy powoduje dezorganizację zajęć (uniemożliwia ich 

prowadzenie). O podjęciu takiej decyzji kierownik półkolonii zawiadamia rodziców 

(opiekunów), którzy zobowiązani są odebrać uczestnika z półkolonii i przejąć z tym 

momentem pełną odpowiedzialność za opiekę nad nim. 

 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 4 rodzicom (opiekunom) nie przysługuje 

zwrot jakichkolwiek kosztów. 

 

6. Za szkody umyślnie spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają finansowo rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

 

7. OSiR Świebodzice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub 

zagubione na terenie obiektów. 

 

8. Program półkolonii może być przez Organizatora zmieniany w przypadku zaistnienia 

okoliczności uniemożliwiających jego realizację w ustalonej wcześniej wersji (np. ze względu 

na warunki atmosferyczne). 

 

9. Podpisanie „karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku” przez rodziców (opiekunów) 

uczestnika jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia niniejszego regulaminu do 

wiadomości i jego akceptacji oraz zobowiązaniem do zapoznania z nim swojego dziecka- 

uczestnika półkolonii. 
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10. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania półkolonii lub stosowania niniejszego 

regulaminu rodzice (opiekunowie uczestników) mogą zgłaszać Zarządowi OSiR Świebodzice 

Sp. z o.o. codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. 

 

 

ORGANIZATOR 
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