
Umowa- zgłoszenie na półkolonie

zawarta w dniu ________________ _____roku w Mierzynie pomiędzy: 
1. „Wodne Hobby” Wioletta Szczepaniak z siedzibą w Mierzynie przy ul. Marcepanowa 2, 

NIP: 852 206 18 26, 
zwaną w dalszej części umowy „Usługodawcą”, a 
2. ________________________________________________________________________, 
zam. w ___________________ przy ul. __________________________________________, 
legitymującą/cym się dowodem osobistym serii ________ nr _________________________, 
tel. kontaktowe _________________, adres e-mail_________________________________ , 
(numery kontaktowy będą również wykorzystane w przypadku zaistnienia zdarzenia nagłego): 

Zwany/a w dalszej części umowy „Usługobiorcą” 
o następującej treści: 

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział dziecka ________________________________ 
Nr. PESEL ______________________________________     w półkolonii. 
2. Półkolonie odbywają się w terminie _____________________________ . 
3. Zajęcia odbywać się będą obiekcie położonym w Mierzynie przy ul. Marcepanowa 2. 
4. Usługodawca zapewnia prowadzenie zajęć przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zgodnie 
z programem dydaktyczno-wychowawczym i sportowym. 

§ 2
1. Opłata tytułem udziału w półkolonii wynosi 450 zł za każdą osobę/420 zł dla klubowiczów. 
2. Turnus trwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-17.00. 
3. Regulamin półkolonii stanowi integralną część umowy – zgłoszenia. 
4. Podpis pod niniejszą umową – zgłoszeniem stanowi akceptację postanowień Regulaminu i 
potwierdza zapoznanie się z jego zapisami. 
5. Usługobiorca oświadcza, iż Dziecko, które zgłosił do udziału w zajęciach jest zdrowe i nie ma 
żadnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach. W razie wątpliwości należy skonsultować się z 
lekarzem i uzyskać zgodę na udział w poszczególnych zajęciach. 

§ 3
1. Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią Umowy oraz przyjęły ją do wiadomości i 
wykonania oraz podpisały i otrzymały taki sam egzemplarz Umowy jak niniejszy. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach 
informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 97.101.926). 

USŁUGODAWCA                                                                                                   USŁUGOBIORCA



REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ
 
Półkolonia zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie Wodnego Królestwa w Mierzynie. Półkolonia polega na organizacji 
zajęć sportowych: rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, oraz wycieczek pieszych na terenie Mierzyna.

1. Regulamin półkolonii letniej w Wodnym Królestwie obowiązuje:
o wszystkich uczestników półkolonii,
o rodziców i opiekunów,
o kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców półkolonii.

2. Organizacja półkolonii: Półkolonia trwa w okresie od 29.06 do 28.08.2020r.
3. Półkolonia odbywa się w turnusach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
4. Zapisy na półkolonie odbywają się od czerwca 2020. Zapisu można dokonać telefonicznie lub osobiście w biurze Wodnego Królestwa. 
5. Koszt jednego turnusu wynosi 450 zł.
6. Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona, dlatego po zaakceptowaniu uczestnictwa dziecka (formularz zgłoszeniowy ) należy uiścić 

bezzwrotną zaliczkę w wysokości 100 zł, na konto wskazane przez organizatora.
7. W przypadku rezygnacji z półkolonii w trakcie trwania turnusu, opłata za półkolonie nie będzie zwracana.
8.
o Organizatorem półkolonii jest szkoła pływania Wodne Hobby Wioletta Szczepaniak.
o Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników!
o Odpłatność uczestników: półkolonia jest płatna 450 złotych za każdy turnus, 420 zł dla Klubowiczów.
o Formularz zgłoszeniowy jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka na półkolonię,
o Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu,
o 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 .
o 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.
o Podczas zajęć sportowych obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
o Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn 

pogodowych lub innych niezależnych od organizatora,
o Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
o Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i 

problemach wychowawczych.
o Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii:
 szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.

o W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione śniadanie, obiad, podwieczorek.
o Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez uczestników,
o Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć,
6. Rodzice:
o są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć.
o są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca transportu na wypoczynek i z powrotem.
o w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko z półkolonii i załączyć je do 

karty kwalifikacyjnej.
o w przypadku samodzielnego przychodzenia na miejsce transportu rodzice są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie i załączyć je 

do karty kwalifikacyjnej.
7. Uczestnicy:
o Uczestnicy mają prawo do:
 spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych - podczas półkolonii
 wnoszenia próśb i skarg do wychowawców
 uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub Kierownika półkolonii.

 Uczestnicy mają obowiązek:
o wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia
o przestrzegać regulaminu
o dbać o czystość i porządek
o zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach 

(w przypadku samodzielnego powrotu do domu)
o mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie
o dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.
o każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież letnią, czapkę 

z daszkiem, krem chroniący przed słońcem, oraz strój na pływalnię.
o Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
o Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie 
o Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
o Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją 

powyższego regulaminu półkolonii zimowej w Wodnym Królestwie.



…………………….

Oświadczenie

Oświadczam, że w uczestnik półkolonii jest zdrowy i nie ma objawów infekcji 
sugerujących chorobę zakaźną.

Oświadczam, że uczestnik półkolonii nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na 
kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie ostatnich 14 dni 
przed rozpoczęciem półkolonii.

Zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii 
w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby tj. podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności.

Oświadczam, że osoba odprowadzająca dziecko na półkolonię jest zdrowa i nie ma 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz nie zamieszkiwała z osobą przebywająca na 
kwarantannie lub izolacji domowej w okresie 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii.


