
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH  

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w półkoloniach letnich organizowanych przez 
Nowe Miasto Sp. z o.o. zwana dalej Organizatorem. 

2. Półkolonie organizowane są w Amerykańskim Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach, przy           
ul. Katowickiej 24. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półkolonii, rodziców i opiekunów uczestników, 
kierownika, wychowawców i opiekunów półkolonii. 

4. Półkolonie organizowane są w turnusach 5-dniowych, od poniedziałku do piątku,  

w terminach: 

5. Dzienny czas pobytu dziecka na półkoloniach trwa od godziny 8:00 do godziny 16:00. W tym 
czasie Organizator sprawuje opiekę nad uczestnikami półkolonii. Rodzic / Opiekun lub osoba 
przez niego upoważniona zobowiązany jest do odebrania dziecka do godziny 16:30. Dzieci 
można przyprowadzać od godziny 7:40. 

6. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 do 12 lat bez dysfunkcji 
psychofizycznych, które wymagają pomocy osób trzecich. 

7. Proces zgłaszania uczestnika półkolonii: 

a) rezerwacja miejsca na półkoloniach dokonywana jest przez Rodzica / Opiekuna drogą 
mailową, telefoniczną bądź osobiście, 

b) organizator wysyła Rodzicowi / Opiekunowi kwes_onariusz osobowy uczestnika 
zawierający oświadczenie woli uczestnictwa  w półkoloniach oraz niniejszy regulamin 
na adres mailowy lub przekazuje osobiście, 

c) Rodzic / Opiekun zobowiązany jest dostarczyć wyżej wymienione potwierdzone 
własnoręcznym podpisem dokumenty uczestnika w oryginale – Recepcja Hotelu Texas 
*** ( Żory, ul, Katowicka 24 ), 

d) po zaakceptowaniu przez Organizatora uczestnictwa dziecka w półkoloniach należy 
dokonać wpłaty za wybrany turnus najpóźniej 10 dni przez rozpoczęciem turnusu, 

e) cena regularna 5 – dniowego turnusu wynosi 600 zł od uczestnika, 

f) Płatność może zostać dokonana osobiście w Recepcji Hotelu Texas *** lub                na 
rachunek bankowy Organizatora:                                                                                         
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Turnus V – 02.08.2021 – 06.08.2021 

Turnus VI – 09.08.2021 – 13.08.2021 

Turnus VII – 16.08.2021 – 20.08.2021 

Turnus VIII – 23.08.2021 – 27.08.2021 

Turnus I – 05.07.2021 – 09.07.2021 

Turnus II – 12.07.2021 – 16.07.2021 

Turnus III – 19.07.2021 – 23.07.2021 

Turnus IV – 26.07.2021 – 30.07.2021
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g) dokonanie czynności, o których mowa powyżej jest warunkiem uczestnictwa dziecka 
w półkoloniach. 

8. Brak zapłaty kwoty ceny w terminie określonym w pkt 7d) powoduje automatyczne 
wygaśnięcie rezerwacji danego uczestnika. 

9. Rodzic / Opiekun, po dokonaniu wpłaty ceny, ma prawo do rezygnacji udziału  

w półkoloniach. Za dzień rezygnacji uważa się dzień doręczenia Organizatorowi pisma 
zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach nie później niż 5 dni przed 
rozpoczęciem turnusu.  

10. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie późniejszym niż określony w pkt. 9, 
Organizator nie zwraca wpłaconej ceny. Organizator może wyrazić zgodę na zwrot wpłaconej 
kwoty w przypadku gdy Rodzic / Opiekun zgłaszający rezygnację znajdzie osobę wyrażającą 
wolę i spełniającą wymogi uczestnictwa w tym samym terminie. 

11. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus ani nie 
uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu półkolonii w przypadku zaistnienia 
okoliczności niezależnych od Organizatora lub z powodu zbyt małej liczby uczestników  
( minimalna liczba uczestników na turnusie – 20 osób ), o czym Rodzic / Opiekun zostanie 
niezwłocznie poinformowany, jednak nie później niż 1 dzień roboczy przez rozpoczęciem 
turnusu. 

13. W przypadku odwołania półkolonii z przyczyn opisanych w pkt 12, Rodzic / Opiekun              
ma prawo do: 

a) zwrotu całości wniesionych kwot ( bez prawa do odsetek ) lub skorzystania  
z uczestnictwa w turnusie odbywającym się w innym terminie na zasadach 
pierwszeństwa w przypadku odwołania półkolonii przed rozpoczęciem turnusu. 

b) zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni turnusu. 

14. Podczas pobytu na półkolonii Organizator zobowiązuje się: 

a) przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia, 

b) zapewnić 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad oraz podwieczorek. 

c) zapewnić ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy 
ubezpieczającej, 

d) zapewnić wszelkie materiały i przybory niezbędne do przeprowadzenia zajęć, 
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e) natychmiastowego powiadomienia Rodziców / Opiekunów o zaistniałych wypadkach, 
urazach i problemach wychowawczych. 

15. Plan zajęć sporządzony jest przez Organizatora. Ramowy program zostanie przedstawiony     
na stronie www.twinpigs.zory.pl zaś szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom                
w pierwszym dniu zajęć. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program            
nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od Organizatora. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestnika wynikające            
z udziału w półkolonii, w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu. 

18. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz  

za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – za 
co odpowiedzialność ponosi Rodzic / Opiekun. 

19. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów 
wartościowych. 

20. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 

a) wykonywać polecenia wychowawców oraz kadry prowadzącej zajęcia, 

b) przestrzegać regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu, 

c) dbać o czystość i porządek, 

d) przestrzegać zasad BHP i przeciwpożarowych, a w razie dostrzeżenia sytuacji 
stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę, 

e) dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach, 

f) posiadać odpowiednią odzież letnią, czapkę z daszkiem, krem chroniący przed 
słońcem. 

21. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania od grupy oraz niszczenia sprzętów, 
wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

22. Niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie 
regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 

a) upomnienie przez wychowawcę, 

b) zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, 

c) powiadomienie rodziców o zachowaniu uczestnika, 

d) wykluczenie z półkolonii, wówczas opiekun jest obowiązany odebrać uczestnika 
niezwłocznie po wezwaniu, 
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23. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgarnych słów, palenia papierosów, 
picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to uczestników, wychowawców i opiekunów 
półkolonii. 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

Oświadczam, że akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu. 

……………………………………….. 

Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego 

• Rodzic/Opiekun wyraża / nie wyraża zgody na wycieczkę poza Amerykański Park Rozrywki 
Twinpigs. 

• Rodzic/Opiekun wyraża / nie wyraża zgody na udzielenie dziecku pomocy medycznej 
w sytuacji zagrożenia zdrowia/życia. 

• Rodzic/Opiekun wyraża / nie wyraża zgody na samodzielne przyjmowanie leków                
(pod nadzorem opiekuna grupy). 

• Oświadczam, że podczas pobytu dziecka na półkoloniach będę do dyspozycji pod wskazanym 
przeze mnie numerem telefonu, a także odbiorę dziecko w czasie określonym                     
przez Organizatora. 

……………………………………….. 
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Podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego  

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz danych osobowych 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć w trakcie 
trwania półkolonii letnich w Amerykańskim Parku Rozrywki Twinpigs oraz wykorzystanie                  
tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej, portalach społecznościowych 
oraz folderach reklamowych Organizatora. Wyrażam zgodę, aby dane osobowe uczestników,                     
jak też Rodziców/Opiekunów były przetwarzane w celu wykonania umowy o organizację półkolonii 
zgodnie  z polityką bezpieczeństwa danych osobowych Organizatora, z która zostałem zapoznany. 

………………………………………… 

Podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego 
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