
REGULAMIN PÓŁKOLONII  

adres: ul. Milana 16, Kraków

organizator 4English szkoła językowa dla dzieci i młodzieży
jako Alalu Izabela Burkat ul. Braci Kiemliczów 46, 30-389 Kraków

1. Organizator prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 zapewniając opiekę
uczestnikom w wieku 6-12 lat.

2. W przypadku odbierania uczestników półkolonii przez osobę inną niż wskazaną w Karcie kwalifikacyjnej,
rodzic zobowiązany jest napisać jednorazowe oświadczenia wskazując osobę upoważnioną do odbioru.

3. Uczestnik  może  samodzielnie  opuścić  półkolonię  w  celu  powrotu  do  domu  tylko  na  podstawie
pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna.

4. Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.

5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uczestników,  którym  rodzic/opiekun  zezwala  na
samodzielną drogę do/z siedziby dzielnicy na półkolonię.  Tym samym organizator nie odpowiada za
uczestnika, który nie dotrze na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach półkolonii.

6. Obowiązkiem uczestnika jest zgłosić się u wychowawcy zaraz po wejściu do sali.

7. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawione  przedmioty.  Prosimy  aby  uczestnicy  nie
przynosili wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, tabletów itp.

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu , oraz regulaminu obiektów sportowych w
których odbywać się będą zajęcia oraz stosować się do poleceń wychowawców i instruktorów. 

9. Każdy uczestnik  zobowiązany jest  przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa,  dbać  o czystość i
porządek na terenie szkoły oraz obiektów sportowych, a także dbać o powierzony sprzęt. 

10. Każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  przestrzegać  harmonogramu  oraz  planu  dnia,  odnosić  się  z
szacunkiem do wychowawców, instruktorów, kolegów i innych osób. 

11. W razie jakichkolwiek problemów, wypadku, kontuzji,  choroby, złego samopoczucia lub niedyspozycji
przeszkadzającej  w  możliwości  uczestnictwa  w  zajęciach  uczestnik  zobowiązany  jest  w  trybie
natychmiastowym poinformować wychowawcę. 

12. Rodzic/opiekun  zobowiązany  jest  do  natychmiastowego  odbioru  dziecka  z  półkolonii  w  przypadku
objawów choroby lub złego samopoczucia.

13. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka oraz obiektu
sportowego bez wiedzy i zgody wychowawcy. 

14. Rodzice/opiekunowie  uczestnika  ponoszą  materialną  (finansową)  odpowiedzialność  za  szkody
wyrządzone przez uczestnika podczas półkolonii. 

15. Nieprzestrzeganie  przez  uczestników  regulaminu  półkolonii  może  spowodować  następujące
konsekwencje :

a. upomnienie przez wychowawcę, kierownika,

b. rozmowa ostrzegawcza w obecności  rodziców lub opiekunów. 

c. w  przypadku,  gdy  środki  te  okażą  się  nieskuteczne  lub  gdy  nieprzestrzeganie  regulaminu
narusza  prawa  i  dobro  innych,  uczestnik  może  zostać  skreślony  z  listy  uczestników,  a  po
wcześniejszym  zawiadomieniu  rodziców  wydalony  –  bez  prawa  do  zwrotu  należności  za
niewykorzystaną część pobytu. 

16. W  sprawach  spornych  rodzicom  przysługuje  odwołanie  do  kierownika  półkolonii,  a  następnie  do
Organizatora.


