REGULAMIN PÓŁKOLONII
27.06.2022– 26.08.2022
Półkolonie dla dzieci i młodzieży na terenie Parku Trampolin SALTOS. Półkolonie polegają na
organizacji zajęć sportowych: akrobatycznych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych.
§1
Regulamin półkolonii w parku Trampolin SALTOS obowiązuje:
a) wszystkich uczestników półkolonii;
b) rodziców i opiekunów prawnych;
c) kierownika, wychowawców.
§2
Organizacja półkolonii:
1. Półkolonie trwają w okresie od 27 czerwca do 26 sierpnia 2022r.
2. Półkolonie odbywają się w tygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych
w godzinach od 7.30 do 17.00.
3. Zapisy na półkolonie odbywają się od maja 2022r. Zapisu można dokonać tylko za pośrednictwem maila
na srebrzynska@saltos.pl w temacie półkolonie. Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona,
dlatego po zaakceptowaniu uczestnictwa dziecka należy uiścić zaliczkę w wysokości 200 zł za
półkolonię na wskazane konto bankowe, lub na miejscu w rejestracji w przeciągu 3 dni. 14 dni przed
rozpoczęciem turnusu należy uiścić pozostałą część kwoty. Przy rezygnacji z półkolonii wcześniej niż 14
dni przed rozpoczęciem turnusu Organizator zwraca zaliczkę, w przypadku dostępności miejsc
istnieje również możliwość zmiany terminu turnusu. W terminie krótszym niż 14 dni do rozpoczęcia
turnusu, po uzgodnieniu z organizatorem, istnieje możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty
w inny sposób, np. w formie przeznaczenia jej na indywidualne wejścia lub karnet.
W przypadkach losowych, które uniemożliwiają uczestnikowi obecności na półkoloniach, Organizator
w drodze indywidualnych rozmów może podjąć decyzję o zwrocie całości kwoty na podstawie np.
dokumentów medycznych lub innych potwierdzających dane zdarzenie.
4. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 6-13 lat.
§3
1. Półkolonie będą prowadzone w Park Trampolin SALTOS, ul. Srebrzyńska 2/4
2. Terminy półkolonii ustala się następujące:
a) TURNUS I

27.06.2022 – 01.07.2022

b) TURNUS II

04.07.2022 – 08.07.2022
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c) TURNUS III

11.07.2022 – 15.07.2022

d) TURNUS IV

18.07.2022 – 22.07.2022

e) TURNUS V

25.07.2022 – 29.07.2022

f) TURNUS VI

01.08.2022 – 05.08.2022

g) TURNUS VII

08.08.2022 – 12.08.2022

h) TURNUS VIII

15.08.2022 – 19.08.2022

i) TURNUS IX

22.08.2022 – 26.08.2022

§4
1. Organizatorem półkolonii jest SALTOS Park Trampolin (PLATA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81 – 597), ul. K. K. Baczyńskiego nr 3 C lok. 10,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000665557, NIP
5862315187, REGON 366650289, o kapitale zakładowym w wysokości 5.100,00 zł), w
imieniu którego półkoloniami kieruje kierownik wypoczynku.
2. Półkolonie są prowadzone w dwóch grupach do 15 osób. Każda z dwóch grup różni się od siebie
wiekowo. Pierwsza grupa to dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 9 lat, natomiast druga grupa to
dzieci w wieku od 10 do 13 lat.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu
na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników do 10 dni przed rozpoczęciem turnusu. W tym
przypadku całość wpłaconej kwoty jest zwracana.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch grup wiekowych jeśli łączna liczba
uczestników na danym turnusie nie przekracza 15 osób.
5. Półkolonie są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej.
6. Zajęcia na półkoloniach prowadzone są pod stałym nadzorem wychowawców.
7. Organizator jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów oraz
odpowiednich służb, w szczególności Policji, Pogotowia i Straży Pożarnej o zaistniałych wypadkach,
urazach i problemach wychowawczych. Organizator zapewnia również stałą obecność lub możliwość
natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza.

§5
1. Plan zajęć sporządzany jest przez kierownika półkolonii:
a) ramowy zostanie przedstawiony na stronie www.saltos.pl
b) szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.
2. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnioną wodę, obiad oraz deser. Punkt zbiorowy
żywienia będzie organizowany z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami. Wyżywienie
będzie zapewnione za pomocą cateringu z wykorzystaniem jednorazowych pojemników i
sztućców.
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3. Uczestnikom przysługuje prawo do wnoszenia własnych napoi oraz innych artykułów
spożywczych.
4.

Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do
przeprowadzenia zajęć.

§6
1. Wychowawca ma obowiązek:
a) organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
b) pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki;
c) sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych
czynności opiekuńczych.
d) zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku;
e) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych informowania o zachowaniu uczestników i ich
stanie zdrowia.
§7
1. Do obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka należy w szczególności:
a) zapewnienia w formie pisemnego oświadczenia, iż dziecko jest przygotowane do
stosowania się do regulaminu półkolonii
b) udostępnienie organizatorowi półkolonii numeru telefonu lub inny kontakt zapewniający
szybką komunikację.
c) poinformowanie organizatora - jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą
narazić je na cięższy przebieg zakażenia – o chorobie przewlekłej dziecka na etapie
zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W
przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie
opinii lekarskiej o braku przeciw- wskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku,
d) punktualnego przyprowadzenia i odebrania dzieci zgodnie z planem zajęć.
e) w sytuacji odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic, obowiązani są do prze kazania
organizatorowi półkolonii pisemnego upoważnienia ze wskazaniem imienia, nazwiska, nr
PESEL, miejsca zamieszkania oraz nr dowodu osobistego osoby która odbiera dziecko
(pracownik organizatora półkolonii jest uprawniony do sprawdzenia danych wskazanych w
upoważnieniu z danymi znajdującymi się w dowodzie osobistym osoby odbierającej
dziecko)
2. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę w treści pisemnego oświadczenia na
przetwarzanie swoich danych osobowych, swojego dziecka oraz osoby upoważnionej do
odbioru dziecka, a także wykorzystanie wizerunku podopiecznego w zakresie promocji marki
SALTOS park trampolin oraz produktów oferowanych przez SALTOS.
§8
1. Uczestnicy mają prawo do:
a) skorzystania z opieki medycznej w postaci interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego
lub lekarza w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności);
b) korzystania ze sprzętu sportowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tylko pod
nadzorem wychowawcy;
c) spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku;
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d) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii;
e) uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców oraz pracowników Parku Trampolin SALTOS.
2. Uczestnicy mają obowiązek:
a) zapoznać się i stosować regulamin ogólny Parku Trampolin SALTOS;
b) wykonywać polecenia wychowawców, kierownika oraz innych pracowników Parku Trampolin
SALTOS;
c) dbać o czystość i porządek
d) informować wychowawców, kierownika albo innych pracowników Parku Trampolin SALTOS o
zauważonych sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników;
e) mieć szacunek do wychowawców i innych uczestników;
f) dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.

§9
1. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, wychodzenia poza
Trampolin SALTOS oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Park

2. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie
wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje
następujące konsekwencje:
a) upomnienie przez wychowawcę;
b) zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych;
c) powiadomienie rodziców i szkoły o zachowaniu;
d) wykluczenie z półkolonii.
3. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/
Opiekunowie zostaną obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
4. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii jest jednoznaczne z akceptacją powyższego
regulaminu półkolonii w Parku Trampolin SALTOS oraz Regulaminu Ogólnego Parku Trampolin
SALTOS.

§10
1. Park Trampolin SALTOS zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych wymogów sanitarnych i
epidemiologicznych lub zmian w obecnych wymogach, w przypadku zaistnienia takiej
konieczności wynikającej z aktualnej sytuacji w kraju, wprowadzanych obostrzeń prawnych w
tym zakresie lub wytycznych organów i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem sanitarnym i
epidemiologicznym.
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