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REGULAMIN PÓŁKOLONII ŻEGLARSKIEJ
organizowanej przez GRUPA Woda w sezonie letnim 2023

1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warun-
kami uczestnictwa – regulaminem.

2. Formularz zgłoszeniowy, wypełniony przez rodzica lub opiekuna poprzez stronę internetową gru-
pawoda.pl, jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, zwanym dalej organizato-
rem, a rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika półkolonii.

3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wpłaceniu zadatku w kwocie 250 zł, oraz 
wypełnieniu „Formularza zgłoszenia” na stronie grupawoda.pl/polkolonie-zeglarskie-2023. Pozo-
stałą część kwoty należy wpłacić do 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Niedokonanie 
wpłaty w ustalonym terminie, jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach 
rezygnacji z winy uczestnika.

4. Warunki rezerwacji:
• zgłoszenie internetowe (przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie grupawoda.pl/

polkolonie-zeglarskie-2023),
• wpłata zadatku w kwocie 250 zł przez stronę internetową grupawoda.pl lub przelewem na konto 

firmy 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820, Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Wyspiań-
skiego 3/47, 39-400 Tarnobrzeg – z adnotacją w tytule płatności „Półkolonia żeglarska, nazwi-
sko i imię uczestnika, data turnusu”,

• przesłanie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego oraz karty kwalifikacji na maila (zeglarska@
grupawoda.pl) lub dostarczenie ich najpóźniej w pierwszym dniu półkolonii.

5. Przy rezygnacji z półkolonii potrącany jest zadatek w kwocie 250 zł. Rezygnacja z udziału w półko-
lonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji 
z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki 
udziału.

6. Nieobecność uczestnika na zajęciach z  powodu choroby lub innych przyczyn leżących  po jego 
stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu 
wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.

7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. 
wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, alergiach, podawaniu leków, itp.) 
na karcie zgłoszenia. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych, konieczne 
jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w wy-
poczynku.

8. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec 
organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich 
usunięcia.
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9. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fo-
tograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
rzeczy zaginione.

10. Podczas trwania półkolonii uczestnikom zabrania się:
• posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów (również elektro-

nicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
• korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych takich jak laptopy, tablety, konsole i inne 

gry elektroniczne,
• filmowania i fotografowanie pozostałych uczestników i kadry w trakcie trwania półkolonii bez ich 

zgody,
• stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
• opuszczania terenu półkolonii bez wiedzy i zgody instruktora/wychowawcy,
• posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem 

i czasem,
• przebywania na wodzie i korzystania ze sprzętu bez wiedzy instruktora.

11. Ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych w czasie trwania półkolonii:
• uczestników obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. 

Dzieci będą mogły korzystać ze swoich telefonów w porze obiadu oraz w czasie podróży. Poza 
tym czasem telefony będą zdeponowane u wychowawcy.

12. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możli-
wość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.

13. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w pół-
kolonii o przestrzeganiu wytycznych instruktora/wychowawcy, a także zakazu samowolnego od-
dalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/wychowawcy.

14. Godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków, są godzinami orientacyjnymi.
15. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom na przystan-

ku, na którym wsiadały do autokaru. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organi-
zator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko będzie 
odbierane przez osobę upoważnioną, dziecko może samodzielnie dotrzeć do domu itp.).

16. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany progra-
mu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, silny wiatr, bar-
dzo zła widoczność, itp.).

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu nieuzbierania się minimal-
nej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację półkolonii, o czym 
poinformuje wszystkie osoby zapisane. W  takim przypadku wszystkie wpłacone kwoty zostaną 
w całości zwrócone.

18. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik półkolonii.


