
 

  

REGULAMIN PÓŁKOLONII  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KIDS FITNESS CLUB W ŻYRARDOWIE UL. IZY 

ZIELIŃSKIEJ 17. 

 

ORGANIZATOR:  KIDS FITNESS CLUB z siedzibą w Żyrardowie, ul. Parkingowa 5/21, wpisany do Rejestru 

Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 

prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 2350,  NIP:8381858929, 

REGON:369239175, tel. 784-516-154, zwanym dalej jako „Kids Fitness Club” lub „Organizator”. 

 

  

§ 1  

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady  

uczestnictwa w półkoloniach organizowanych w terminach:   

I  turnus: 27.06-01.07.2022r 

II turnus: 18.07-22.07.2022r 

III turnus: 25.07-29.07.2022r 

IV turnus: 01.08-05.08.2022r 

V turnus:  22.08-26.08.2022r 

2. Na każdym z turnusów grupy liczyć będą max do 30 uczestników.  

3. Udział w półkoloniach jest płatny. Koszt  600  zł za dziecko/ jeden turnus.  

4. Rodzic/Opiekun prawny przez zrobienie rezerwacji oraz dokonanie wpłaty potwierdza, że 

zapoznał się treścią niniejszego regulaminu półkolonii, którego po zapoznaniu w pełni 

akceptuje. Regulamin widnieje na stronie www.kidsfitnessclub.pl zakładka półkolonie. 

5. Rezerwacja ważna jest 3 dni robocze od momentu zgłoszenia mailowego i wygasa, o ile nie 

zostanie w tym czasie wpłacona kwota za udział w półkoloniach. 

  

§ 2  

Cele półkolonii  

1. Celem głównym półkolonii jest aktywny wypoczynek dzieci. Cele szczegółowe:  

- integracja dzieci,  

- promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form wypoczynku,  

- zapoznanie się z atrakcjami i ciekawymi miejscami najbliższych okolic i regionu,  

- stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego.  

  

§ 3  

Czas, miejsce i sposób realizacji półkolonii  

1.  Półkolonie odbędą się w siedzibie Kids Fitness Club w Żyrardowie ul. Izy Zielińskiej 

17 w godzinach od 7.30 do 16.30. Program półkolonii realizowany będzie w godz. 9:00-

15:00.                          

2.     Sposób realizacji: Zajęcia na terenie Kids Fitness Club oraz w terenie, wyjścia na 

pływalnię Aqua Żyrardów, kręgielnie Aqua Żyrardów (wyjścia grupowe) oraz wyjazd na 

całodniową wycieczkę autokarową ostatniego dnia półkolonii do parku rozrywki. Miejsca 

wyjść ustalają wychowawcy poszczególnych grup. Zatwierdza kierownik półkolonii. 

 

§ 4  

Warunki uczestnictwa w półkolonii  

1. Uczestnikiem półkolonii może być dziecko przedszkolne lub uczeń do 10 roku życia, którego 

rodzic/opiekun prawny/ :   

http://www.kidsfitnessclub.pl/


 

  

- wypełni i złoży w terminie kartę kwalifikacyjną oraz wpłaci z góry całość kwoty za 

dany turnus tj. 600 złotych/dziecko, 

- po zakończeniu rekrutacji w pierwszym dniu trwania turnusu wypełni oświadczenia o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w półkoloniach, zgodę na 

wykorzystanie wizerunku oraz RODO. 

  

2. Rodzice/opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z 

półkolonii.  

3. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka z półkolonii do budynku 

miejsca zbiórki. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka z półkolonii do domu tudzież 

upoważnienia do odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic, rodzice lub opiekunowie są 

zobowiązani wypełnić i podpisać stosowne dokumenty widniejące na stronie organizatora w 

zakładce półkolonie- www.kidsfitnessclub.pl i dostarczyć je do organizatora najpóźniej w 

dniu rozpoczęcia półkolonii. 

  

 

§ 5  

Rekrutacja  

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Kids Fitness Club drogą mailową. Rodzice w celu 

zapisania dziecka na turnus zobowiązani są wysłać taką wolę drogą elektroniczną na adres: 

stowarzyszeniekfc@gmail.com. 

2. Zainteresowani rodzice/opiekunowie postępują zgodnie z instrukcją zapisu podaną w treści 

maila, a także pobierają karty kwalifikacyjne z otrzymanej wiadomości e-mail i wypełnione 

zwracają w terminie najpóźniej do pierwszego dnia półkolonii w Kids Fitness Club ul. Izy 

Zielińskiej 17 w Żyrardowie.  

 

  

§ 6  

Prawa i obowiązki uczestnika półkolonii  

1. Uczestnik półkolonii ma prawo do:   

- radosnego i bezpiecznego wypoczynku,  

- udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych,  

- zwracania się ze wszystkimi problemami do opiekunów,  

2. Uczestnik półkolonii ma obowiązek:   

- uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych, o ile nie zostanie 

na piśmie zwolniony przez rodzica,  

- punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego uczestniczenia w nich,  

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19, przekazanych na początku 

turnusu przez wychowawcę grupy. 

- dbałości o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu pobytu,  

- nie oddalania się od grupy bez wiedzy opiekuna,  

- zachowywania się z szacunkiem wobec opiekunów oraz kolegów i koleżanek,  

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia zagrożenia dla życia lub 

zdrowia, natychmiastowego poinformowania o tym opiekuna,  

- stosowania się do poleceń opiekuna półkolonii.  

3. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania:  

- upomnieniem;  

- powiadomieniem rodziców;  

http://www.kidsfitnessclub.pl/


 

  

- wydaleniem z półkolonii. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka po otrzymaniu 

informacji od kierownika o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku poniesione przez 

Rodzica koszty związane z uczestnictwem dziecka w półkoloniach nie będą zwracane 

przez Organizatora. 

 

§ 7   

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 

zapewniający szybką komunikację. 

2. Zobowiązują się do niezwłocznego – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 

wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 

3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji . 

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu 

COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, 

na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  

5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w śniadanie, przekąski, napój, strój na basen, w 

tym czepek, strój kąpielowy, ręcznik, klapki oraz plecak lub worek.  

 

 

§ 8  

Prawa i obowiązki kierownika i opiekunów półkolonii  

1. Kierownik półkolonii ma obowiązek:   

- kierować wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,   

- ustalić i przydzielić szczegółowo zakres czynności poszczególnym opiekunom,  

- kontrolować pracę opiekunów,  

- zapewnić uczestnikom właściwą opiekę i warunki bezpieczeństwa podczas zajęć,  

- zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,  

- na wniosek rodziców/opiekunów informowania o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz 

ich stanie zdrowia,   

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa   

2. Opiekun ma prawo i obowiązek:   

- zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg kierownikowi półkolonii,  

- zgłaszania kierownikowi półkolonii problemów wychowawczych z uczestnikami,  

- zapoznania się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,   

- prowadzenia dziennika zajęć,   

- zapoznania uczestników z regulaminem półkolonii a w szczególności z zasadami 

bezpieczeństwa w okresie COVID-19  

- organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia,   

- sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia,  wyżywienia 

oraz innych czynności opiekuńczych,   

- zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom grupy, znajomości przepisów pierwszej 

pomocy i p. poż,   

- współdziałanie i wykonywanie poleceń kierownika półkolonii,   



 

  

- po zakończeniu zajęć półkolonii opiekun ma obowiązek dostarczyć do kierownika 

uzupełniony dziennik zajęć,   

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa.   

  

§9 

Zasady rezygnacji z udziału w półkolonii  

Rodzic/Opiekun prawny uczestnika półkolonii ma prawo do rezygnacji z jego udziału. 

1. Rezygnacja z Półkolonii przez Rodzica/Opiekuna prawnego wymaga pisemnego 

oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie należy złożyć osobiście na piśmie lub 

wysłać pocztą listem poleconym na adres Kids Fitness Club.  

2. W przypadku rezygnacji z Półkolonii przez Rodzica/Opiekuna Prawnego Uczestnika z 

powodów niezależnych od Kids Fitness Club, w szczególności poprzez niedostarczenie karty 

kwalifikacyjnej, niedotrzymanie terminów płatności, chorobę uczestnika lub inne przypadki 

losowe, Kids Fitness Club zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących 

równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już 

przygotowaniami do zorganizowania półkolonii, a także poniesienia strat związanych z 

brakiem możliwości przyjęcia innego uczestnika w miejsce uczestnika, który rezygnuje z 

udziału w półkoloniach      ( wykupienie wolnego miejsca). 

W związku z tym Kids Fitness Club wskazuje, iż standardowo rzeczywiste koszty za osobę 

kształtują się następująco, w zależności od terminu rezygnacji:  

a) do 30 dni przed datą rozpoczęcia półkolonii – potrącana jest przez Organizatora stała opłata 

manipulacyjna w wysokości 100 PLN/os.,  

b) od 29 do 14 dni przed datą rozpoczęcia półkolonii – klientowi przysługuje zwrot 50% ceny 

jednego  turnusu,  

c) od 13 do 7 dni przed datą rozpoczęcia półkolonii – klientowi przysługuje zwrot 10% ceny 

jednego turnusu,  

d) od 6 do 1 dzień przed rozpoczęciem półkolonii i w dniu półkolonii – klientowi nie 

przysługuje zwrot poniesionych kosztów. 

   

§ 10 

1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii.   

2. Za szkody wyrządzone przez dziecko - uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub 

opiekunowie.  

3. Regulamin obowiązuje od  28.02.2022 roku. 


