
REGULAMIN PÓŁKOLONII PIŁKARSKIEJ KSPN POGOŃ KRAKÓW 

ORGANIZOWANEJ W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI „KOLNA” (KRAKÓW, UL. KOLNA 2)  

W DNIACH 17-21.01.2022 r. 

1. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich 

rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu wypoczynku włącznie z zasadami 

higieny obowiązującymi w trakcie jego trwania.  

2. Półkolonia jest prowadzona zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi organizacji tego 

rodzaju wypoczynku. 

3. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, 

instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) oświadczają, że są zdrowe, nie 

mają objawów choroby zakaźnej i nie przebywają na obowiązkowej kwarantannie. 

4. Opiekunowie osób zapisanych na zajęcia zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia, że w 

momencie rozpoczęcia półkolonii ich dziecko jest zdrowe, nie ma infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz nie przebywa na obowiązkowej 

kwarantannie. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do własnoręcznego wypisania upoważnienia do 

odbioru dziecka z półkolonii każdej osobie, która nie jest opiekunem prawnym dziecka. 

Upoważnienie musi zawierać datę i miejsce utworzenia, imię, nazwisko i datę urodzenia 

dziecka, którego dotyczy, imię, nazwisko i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej 

do odbioru oraz czytelny podpis osoby upoważniającej. 

6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia 

Covid, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie 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 przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

7. Uczestnik wypoczynku powinien być zaopatrzony w indywidualne osłony nosa i ust do 

ewentualnego użycia w pomieszczeniach zamkniętych podczas pobytu na wypoczynku. 

8. Obowiązuje zakaz odwiedzin uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków). 

9. Organizator ma dostęp do termometru bezdotykowego, którym w uzasadnionym przypadku 

może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi wypoczynku. 

10. W trakcie półkolonii odbywają się zajęcia programowe, w tym treningi piłkarskie (2 razy 

dziennie), zajęcia ze sztuk walki (1-2 razy w tygodniu), zajęcia na pływalni (1 raz w tygodniu), 

podstawy sportowego języka angielskiego, gry, konkursy i zabawy o innym charakterze, zajęcia 

plastyczne, rysunkowe i inne. 

11. Każdy uczestnik powinien korzystać przez cały czas trwania półkolonii z wyraźnie oznaczonego 

swoim nazwiskiem bidonu lub butelki. 

12. W przypadku stwierdzenia gorączki u któregoś z uczestników, wychowawcy niezwłocznie 

kontaktują się z opiekunami uczestnika, którzy są zobowiązani do jak najszybszego odbioru 

dziecka z półkolonii. 

13. Mimo podjętych środków bezpieczeństwa zarówno na obiekcie jak i poza nim może dojść do 

zakażenia Covid-19. W związku z tym opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za udział 

dzieci w półkolonii, są świadomi zagrożenia i nie będą z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń. 

14. Półkolonia zgodnie z przepisami jest wpisana do bazy wypoczynku prowadzonej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

15. Uczestnicy półkolonii są objęci ubezpieczeniem NNW. 


