REGULAMIN
półkolonii letnich w Klubie Olsza 2022

§ 1 Ogólne zasady organizacji zajęć
1. Półkolonie w Klubie Olsza będą odbywać się w dniach 4-8 lipca, 11-15 lipca oraz 18-22
lipca 2022 roku w godz. 9:00 – 17:00.
2. W półkoloniach może wziąć udział maksymalnie 18 osób.
3. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
4. W trakcie trwania półkolonii Klub Olsza jest przeznaczony tylko na potrzeby organizacji
półkolonii.
5. Dodatkowe informacje dotyczące półkolonii można uzyskać w Klubie Olsza pod nr tel. 518
267 587, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 lub pocztą elektroniczną:
klub.olsza@krakowskieforum.pl.

§ 2 Ogólne zasady udziału w półkoloniach
1. W zajęciach biorą udział uczestnicy, których rodzice/opiekunowie złożyli Kartę
Kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku według wzoru określonego w obowiązujących
przepisach (zał. nr 1), oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (zał. nr 2) oraz deklarację
uczestnictwa osoby niepełnoletniej (zał. nr 3) w formie papierowej i zapoznali się z
obowiązującym Regulaminem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest wniesienie opłaty ustalonej za wypoczynek,
zgodnie z poniższymi terminami:
a. Turnus I – uiszczenie opłaty do dnia 27.06.2022 roku,
b. Turnus II – uiszczenie opłaty do dnia 4.07.2022 roku,
c. Turnus III - uiszczenie opłaty do dnia 11.07.2022 roku.
3. Opłatę należy uiścić na numer konta: 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846, podając w
tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, Klub Olsza – Akcja Lato, nr turnusu.
4. Opłata za zajęcia będzie dokonywana wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelew) po
wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Klubu.
5. Organizator ustala cenę za turnus w wysokości 500 zł od osoby. Wpłata jest równoznaczna
z akceptacją Regulaminu półkolonii.
6. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowy uczestnik, bez objawów chorobowych.
Klub Olsza zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia do obiektu osób, w stosunku do
których istnieje uzasadnione podejrzenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć
zagrożenie dla innych.
7. Podczas trwania półkolonii w Klubie Olsza nie mogą przebywać osoby niezapisane na
półkolonie.
8. Niepełnoletnich uczestników mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
9. Uczestnik półkolonii jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem grupowym.

§ 3 Uczestnik półkolonii

1. Uczestnik półkolonii ma OBOWIĄZEK:
a. uczestniczenia w zajęciach programowych,
b. przestrzegania regulaminu, zasad uczestnictwa w ruchu drogowym, zasad bezpieczeństwa
i higieny dotyczących COVID-19.
c. natychmiastowego informowania wychowawców o złym samopoczuciu, chorobie,
wypadku oraz sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych;
d. wykonywania poleceń osoby prowadzącej zajęcia;
e. szanowania cudzej i osobistej własności;
f. doceniania i poszanowania pracy innych;
g. przestrzegania zakazu oddalania się od grupy bez wiedzy wychowawcy;
h. dbania o czystość, porządek i mienie Organizatora oraz w miejscach odbywania zajęć;
i. posiadania obuwia zmiennego do wejścia na salę warsztatową (baletki, antypoślizgowe
skarpetki lub lekkie obuwie sportowe).
2. Uczestnik półkolonii ma PRAWO:
a. wpływać na program wypoczynku poprzez zgłaszanie do wychowawcy swoich
propozycji oraz brać udział w przygotowywaniu i prowadzeniu imprez, zabaw itp.;
b. zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy;
c. do radosnego wypoczynku i miłego spędzania czasu;
d. uczestniczenia we wszystkich zajęciach;
e. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych;
f. wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców i instruktorów podczas
półkolonii;
g. korzystania z telefonu komórkowego w czasie specjalnie wyznaczonych przerw.
3. Uczestnikom półkolonii ZABRANIA SIĘ:
a. samowolnego opuszczania miejsca realizacji półkolonii i oddalania się od grupy;
b. biegania oraz wykonywania ćwiczeń akrobatycznych na sali warsztatowej bez opieki i
kontroli instruktora;
c. niszczenia mebli, sprzętu sportowego, sprzętu audio-video i innego sprzętu, za który
ponosi odpowiedzialność Organizator w miejscu realizacji półkolonii;
d. używania wulgarnych słów i zwrotów;
e. używania telefonu komórkowego poza wyznaczonymi przerwami.
4. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń opiekunów i instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie
karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w
półkoloniach. W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału w półkolonii ze względu na
łamanie regulaminu Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.
§ 4 Obowiązki rodziców/opiekunów niepełnoletnich uczestników półkolonii
1. Rodzice/opiekunowie udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer
telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
2. Za wyrządzone szkody, zniszczenia, zdewastowanie mienia w placówce i w innych
miejscach, w których odbywać się będą zajęcia, powstałe na skutek nieprzestrzegania
przez uczestnika regulaminu, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek punktualnego odbioru dziecka po zajęciach i
dokonują odbioru tylko w wyznaczonym, stałym miejscu.
4. Dziecko może być odebrane przez osobę, która została upoważniona pisemnie przez
rodzica/opiekuna.
5. Rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczestników półkolonii są zobowiązani:
a. zapoznać się z obecnie obowiązującym Regulaminem półkolonii letnich w Klubie Olsza i
stosować się do niego,
b. przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach
publicznych,
c. przyprowadzać do Klubu jedynie dziecko zdrowe, bez objawów wskazujących na stan
chorobowy,
d. dopilnować, aby dziecko nie zabierało ze sobą na zajęcia żadnych zbędnych przedmiotów.
Za przedmioty zbędne rozumie się takie, które nie są konieczne do udziału w zajęciach.
6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani poinformować niezwłocznie pracowników Klubu o
przypadkach występowania u nich lub u dzieci będących pod ich opieką, objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem.
7. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka, u którego pojawią się
objawy zakażenia COVID-19, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania
dziecka z placówki.

§ 5 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia
zakażenia
1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika
wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym
organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem,
niezwłocznie odizoluje osobę w miejscu odosobnienia oraz skontaktuje się telefonicznie z
opiekunem w celu odebrania dziecka z półkolonii.
2. W Klubie Olsza wyznaczone jest miejsce odosobnienia, w którym ma przebywać osoba, u której
wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem.
3. Kierownik wypoczynku sprawuje opiekę/dozór nad niepełnoletnim uczestnikiem zajęć, do
momentu odebrania uczestnika przez rodziców/opiekunów. Wychowawca wypoczynku sprawuje
opiekę nad pozostałymi niepełnoletnimi uczestnikami przebywającymi w tym dniu w danej grupie.
Kierownik wypoczynku informuje rodziców/opiekunów odizolowanego uczestnika o stwierdzeniu
objawów i umieszczeniu niepełnoletniego uczestnika zajęć w izolatorium i nakazuje im
niezwłoczne przybycie do Klubu.
4. Kadra
wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana
dziecka
o każdym
powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego
niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.

§ 7 Zobowiązania Organizatora
1. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach Organizator zobowiązuje się:
a. przeprowadzić zajęcia programowe zgodnie z przedstawioną ofertą półkolonii,
b. zapewnić posiłek w formie obiadu,
c. zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć, zwłaszcza
jeśli są zależne od warunków pogodowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania turnusu/ów półkolonii w
przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn
stanowiących przypadki siły wyższej. W takim przypadku rodzic/opiekun prawny ma prawo
do zwrotu całości wniesionych opłat, skorzystania z innego turnusu na zasadach
pierwszeństwa w przypadku odwołania turnusu/ów półkolonii przed jej/ich rozpoczęciem
lub do zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni turnusu w
przypadku odwołania części turnusu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety) zagubione przez
uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a
dokonanych przez innych uczestników półkolonii. Organizator zaleca nie przynosić na
półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp.,
niekoniecznych do udziału w zajęciach.

§ 8 RODO
Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):
1) Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul.
2;
NIP
6750007185;
http://www.krakowskieforum.pl,
mail:
Mikołajska
kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2)
Dane
kontaktowe
inspektora
inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.

ochrony

danych:

3) Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO, a ich przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4) Dane mogą być udostępnione uprawnionym instytucjom na żądanie.
5) Przetwarzane danych i okres ich przechowywania: w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c); w tym celu wykonywania obowiązków podatkowych przez
czas wynikający z terminów dla przechowywania dokumentacji podatkowej.
6) KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7) Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w
szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Klubie Olsza w trakcie trwania półkolonii, tj. od 4 do 22
lipca 2022 roku.
2. Wpłata za turnus oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Wszyscy, których niniejszy Regulamin dotyczy, zobowiązani są do jego bezwzględnego

przestrzegania i stosowania się do jego zapisów.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób łamiących
zasady niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin może ulec aktualizacji.

……………………………………
Imię i nazwisko uczestnika
……………………………………
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
……………………………………
Data oraz Podpis rodzica / opiekuna prawnego

