
Regulamin projektu 
SPORTOWE PÓŁKOLONIE 

• SPORTOWE PÓŁKOLONIE organizowane są przez projekt FABRYKA PRZYGODY, na który składają się 
zaprzyjaźnione firmy; Balans reprezentowaną przez Bartłomieja Urbańczyka oraz Vitalswim 
reprezentowaną przez Tomasza Siodłoka 

• Półkolonia polega na organizacji zajęć sportowych, w tym; basenowych z elementami nauki pływania, 
ogólnorozwojowych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych oraz innych atrakcji.

• Półkolonia trwa w okresie 5 dni roboczych. 
• Warunkiem zapisania dziecka jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł według następującego wzoru:
Numer rachunku: 31 1950 0001 2006 0015 6006 0002 
Nazwa i adres odbiorcy: Balans Bartłomiej Urbańczyk 
Tytuł: SP / Imię i nazwisko uczestnika / termin turnusu 
• Resztę należności należy uiścić do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.
• Podczas rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi. 
• Zwrot wpłaconej kwoty (nie uwzględniając zaliczki) zwracany jest w 100% jeśli rezygnacja nastąpiła nie 

później niż na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.
• Obowiązkiem opiekuna jest przekazaniem podpisanej przez Rodzica/Opiekuna karty uczestnika półkolonii 

najpóźniej w pierwszy dzień rozpoczęcia turnusu.
• Oddanie podpisanej KARTY UCZESTNIKA równoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu.
•  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na zbyt małą 

liczbę zapisanych uczestników.
• Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów oraz kierownika półkolonii według 

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

zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – 
odpowiedzialność rodziców.

•  Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń  i przedmiotów wartościowych (telefony, 
laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

•  Podczas zajęć sportowych obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
•  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być 

zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora,
• Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych 

wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
• Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii: plan ramowy zostanie 

przedstawiony uczestnikom każdego dnia zajęć.
• W ramach opłaty za półkolonie uczestnicy mają zapewnione śniadanie (drożdżówka + woda) oraz obiad, 

ubezpieczenie, wejścia na obiekty oraz programowe atrakcje.
• Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia 

zajęć.



 KARTA UCZESTNIKA 
(SPORTOWE PÓŁKOLONIE) 

Imię i nazwisko (uczestnika) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia (uczestnika) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy (rodzica/opiekuna) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

        

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w SPORTOWYCH PÓŁKOLONIACH. 

Tym samym wyrażam zgodę  na wykorzystywanie zdjęć i filmów z zajęć z udziałem mojego dziecka w 
celach szkoleniowych, edukacyjnych i promocyjnych. 

Oświadczam, że jego/jej stan zdrowia nie powoduje żadnych przeciwwskazań do  
uprawiania wzmożonej aktywności fizycznej. Dziecko nie jest chore i nie ma dolegliwości, które  
mogłyby zagrozić jego zdrowiu podczas zajęć. 

*…………………………………… 
         Czytelny podpis osoby zgłaszającej 



INFORMACJE OGÓLNE 

Prosimy o zaznajomienie się z poniższym tekstem, który przygotuje Państwo do wysłania swoich pociechy 
na SPORTOWE PÓŁKOLONIE :)

1. Czas i miejsce zbiórki:

-Zbieramy się codziennie w godzinach 7:45-8:15
Dzieci pozostawiamy pod opieką organizatorów w *szatni salki CROSSFIT która mieście się na poziomie -1 
kompleksu AQUARIUS KOPERNIK. 
(*Wchodząc przez główne wejście należy udać się schodami w dół, a następnie skręcić w lewo)
W razie problemów prosimy o kontakt z organizatorami; 
Bartek 504-174-408 lub Tomek 668-372-145

-Odbieramy dzieci codziennie z baru który mieści się na I piętrze kompleksu AQUARIUS KOPERNIK

2. Lista rzeczy, które Twoje dziecko powinno mieć ze sobą na SPORTOWYCH PÓŁKOLONIACH:

Plecak.
Wodę.
Krem do opalania.
Nakrycie głowy.
Pelerynkę
Kieszonkowe na ewentualne zakupy (Na basenie znajduje się automat z przekąskami oraz napojami z 
którego dzieci będą mogły skorzystać)
Proszę również pamiętać aby dzieci ubrane były na sportowo, pełne buty, dresowe spodnie/spodenki, 
koszulka, bluza.

*Worek basenowy w którym znajdować się powinny:
-Kostium kąpielowy.
-Czepek.
-Okularki do pływania.
-Ręcznik kąpielowy.
-Klapki.

*Rzeczy basenowe proszę umieścić w osobnym worku, który dzieci będąc mogły zostawić w szatni po 
porannej zbiórce.

4.. Ramowy program:

7:45-8:15 Zbiórka 
08:15-09:15 Zajęcia ogólnorozwojowe
09:15-09:45 Śniadanie
10:00-12:15 Kino/Bawialnia/Wycieczka/Świat trampolin 
12:30-14:30 Basen
14:30-15:00 Obiad
15:00 Zakończenie zajęć

*W razie jakichkolwiek zmian podczas trwania SPORTOWYCH PÓŁKOLONII BĘDĄ PAŃSTWO 
INFORMOWANI DROGĄ TELEFONICZNĄ.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
Pozdrawiamy,
Zespół Fabryki Przygody.


