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REGULAMIN PÓŁKOLONII REKREACYJNO - SPORTOWEJ W KRAKOWSKIM SZKOLNYM 

OŚRODKU SPORTOWYM 

 

 

1) Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 14 lat. 

2) Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od poniedziałku do piątku w godzinach  

7:00-17:00 na obiektach KSOS Centrum, al. Powstania Warszawskiego 4 i 6. 

3) Uczestników półkolonii można przyprowadzać w godzinach od 7:00 do 8:00 oraz odbierać w godzinach  

od 16:00 do 17:00. 

4) Terminy turnusów: 

a) I turnus 28.06-02.07.2021 r. 

b) II turnus 05.07-09.07.2021 r. 

c) III turnus 12.07-16.07.2021 r. 

d) IV turnus 19.07-23.07.2021 r. 

e) V turnus 26.07-30.07.2021 r. 

f) VI turnus 02.08-06.08.2021 r. 

g) VII turnus 09.08-13.08.2021 r. 

h) VIII turnus 16.08-20.08.2021 r 

i) IX turnus 23.08-27.80.2021 r 

 

5) Rezerwacja miejsc na turnusy oraz pobieranie niezbędnych do zapisu dokumentów odbywa się wyłącznie 

poprzez stronę internetową http://www.ksos.pl 

6) Warunkiem zapisania dziecka na półkolonię jest dostarczenie do KSOS wypełnionej karty kwalifikacyjnej 

oraz podpisanych załączników: regulaminu, informacji o RODO, informacji o szkole, zgody (lub braku 

zgody) na przetwarzanie wizerunku dziecka (do każdego turnusu wymagane jest osobne zgłoszenie, karta 

kwalifikacyjna i załączniki) w terminie do 7 dni od zapisania dziecka.  

7) Rodzice/opiekunowie prawni oraz uczestnicy półkolonii są zobligowani do akceptacji i stosowania się do 

zasad ujętych w „PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 podczas 

półkolonii letnich” dostępnej na stronie http://www.ksos.pl 

8) Karta kwalifikacyjna oraz inne dokumenty mogą być wypełniane jedynie przez rodziców/ opiekunów 

prawnych dziecka. 

9) Uczestnicy wypoczynku powinni być zdrowi w dniu rozpoczęcia turnusu, co poświadczają rodzice  

lub opiekunowie prawni w pisemnym oświadczeniu, składanym w KSOS, o braku u uczestnika wypoczynku 

infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

10) Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka z wypoczynku  

w przypadku wystąpienia objawów takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności. 

11) Osoby odprowadzające dziecko do obiektu muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, 

nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie  

14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

12) Rodzic lub opiekun prawny powinien zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust 

do użycia podczas pobytu na półkolonii. 

13) Koszt jednego turnusu dla jednego dziecka wynosi 499 zł, dwóch turnusów 950 zł , trzech turnusów 1380 zł.  

14) Wpłat należy dokonać na konto najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu:  

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 

Bank PKO BP 41 1020 2892 0000 5602 0591 0700 

Treść przelewu: „Półkolonia KSOS- Imię i nazwisko dziecka, za jaki turnus”. 

 

15) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach: 

-rezygnacja z uczestnictwa w wypoczynku na więcej niż 7 dni przed rozpoczęciem zapewnia 100% zwrotu 

wpłaconej kwoty 

http://www.ksos.pl/
http://www.ksos.pl/


 

-rezygnacja z uczestnictwa w wypoczynku na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem skutkuje zwrotem 50% 

wpłaconej kwoty, chyba że rodzic zaproponuje inną osobę w miejsce wycofanego dziecka 

-rezygnacja z uczestnictwa w wypoczynku w trakcie trwania turnusu skutkuje brakiem podstaw do zwrotu 

wpłaconej kwoty, chyba że rodzic zaproponuje inną osobę w miejsce wycofanego dziecka na pozostałe dni 

turnusu; i wówczas będzie przysługiwał zwrot za równowartość tych opuszczonych dni. 

16) W innych przypadkach zwrot pieniędzy będzie indywidualnie rozpatrywany poprzez dyrekcję KSOS po 

uprzednim przedstawieniu przez rodzica/opiekuna prawnego do wglądu dokumentów potwierdzających 

konieczność rezygnacji z półkolonii.  

17) Zgłoszenie dziecka i wpłacenie należności do 18 kwietnia 2021 r. uprawnia do otrzymania 10% zniżki „first 

minute” na turnus. 

18) Rodzeństwo, które zapisało się na wypoczynek uprawnione jest do otrzymania rabatu na turnus. W takim 

przypadku opłata za jeden turnus dwójki dzieci wynosi 950 zł a dla trójki dzieci 1380 zł. Promocja łączy się 

jedynie z promocją „first minute”. 

19) Krakowska Karta Dużej Rodziny 3+ uprawnia do otrzymania 10% zniżki na każde dziecko. Promocja łączy 

się jedynie z promocją „first minute”. 

20) Wyżywienie odbywa się w formie cateringu przygotowanego przez firmę zewnętrzną (żywienie zbiorowe 

nie uwzględnia specjalistycznych diet). 

21) W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/ opiekuni prawni zobowiązani są napisać 

oświadczenie dotyczące przejęcia odpowiedzialności za dziecko od Organizatora. 

22) W przypadku, gdy dziecko ma być odebrane przez inną osobę niż rodzic/ opiekun prawny wymieniony w 

karcie kwalifikacyjnej wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające dane dziecka, datę kiedy dziecko 

ma być odebrane oraz dane osoby odbierającej dziecko wraz z numerem dowodu osobistego  (do wglądu 

podczas odbioru). 

23) Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a) spokojnego wypoczynku, 

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych  podczas turnusu, 

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

24) Uczestnicy mają obowiązek: 

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, 

b) przestrzegać harmonogramu zajęć, 

c) dbać o porządek wokół siebie, 

d) dbać higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

e) szanować mienie i pomoc dydaktyczną, 

f) zachowywać się kulturalnie wobec pozostałych uczestników oraz wychowawców, 

g) być zaopatrzonym w strój odpowiedni do planowanych zajęć. 

25) Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać samowolnie terenu półkolonii. 

26) Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez 

dziecko. 

27) Organizator nie odpowiada  za wszelkie przedmioty przyniesione przez dziecko na teren KSOS  

(telefony, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, itp.) oraz inne rzeczy materialne (gotówka, biżuteria). 

28) Rażące nieprzestrzeganie regulaminu i zasad może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczestników  

bez zwrotu należności za resztę turnusu. 

29) Ilość miejsc jest ograniczona. 

30) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie półkolonii oraz ostatecznej interpretacji 

poszczególnych zapisów regulaminu. 

31) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii w przypadku ograniczeń związanych z epidemii 

COVID-19. W przypadku odwołania półkolonii nastąpi zwrot wpłaconych pieniędzy za uczestnictwo. 

 

 

 

Czytelny podpis i data 


