
 
REGULAMIN PÓŁKOLONII PIŁKARSKIEJ KSPN POGOŃ KRAKÓW ORGANIZOWANEJ W OŚRODKU 

SPORTOWYM KSPN POGOŃ KRAKÓW (KRAKÓW, UL. BACZYŃSKIEGO 13),  
W TERMINIE 30.01-03.02.2023r. 

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

rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu wypoczynku. 

2. Półkolonia odbywa się w podanym do wiadomości i ustalonym wcześniej tygodniu ferii 
zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30.  

3. Półkolonia jest prowadzona zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi organizacji tego 
rodzaju wypoczynku i wpisana do bazy wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej.  

4. Przed rozpoczęciem półkolonii rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do:  

a. przeczytania regulaminu wypoczynku;  

b. wypełnienia kart kwalifikacyjnych i wpisania do nich wszelkich niezbędnych informacji 
na temat stanu zdrowia dziecka;  

c. wniesienia stosownej opłaty za udział dziecka;  

d. poinformowania organizatora o alergiach lub nietolerancjach pokarmowych dziecka 
(organizator zapewnia dwudaniowy obiad oraz podwieczorek w postaci owoców);  

e. codziennego wpisywania na odpowiedniej karcie godziny przyjazdu dziecka na 
półkolonię i godziny odbioru dziecka po zakończeniu zajęć półkolonijnych danego dnia 
oraz składania własnoręcznego podpisu obok wpisanej godziny.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani również do własnoręcznego wypisania 
upoważnienia do odbioru dziecka z półkolonii każdej osobie, która nie jest opiekunem 
prawnym dziecka. Upoważnienie musi zawierać datę i miejsce wypisania, imię, nazwisko i datę 
urodzenia dziecka, którego dotyczy, imię, nazwisko i numer dokumentu tożsamości osoby 
upoważnionej do odbioru oraz czytelny podpis osoby upoważniającej. 

6. W trakcie półkolonii odbywają się zajęcia programowe, w tym treningi piłkarskie (1-2 razy 
dziennie), gry, konkursy i zabawy o innym charakterze, zajęcia plastyczne, rysunkowe i inne. 

7. Uczestnicy półkolonii zostaną zaznajomieni przez wychowawców z właściwymi regulaminami i 
zasadami uczestnictwa. 

8. Każdy uczestnik może korzystać przez cały czas trwania półkolonii tylko i wyłącznie z wyraźnie 
oznaczonego swoim nazwiskiem bidonu lub butelki. 

9. Uczestnicy półkolonii powinni stosować się do wszelkich poleceń wydawanych przez 
wychowawców. 

10. Uczestników obowiązuje zakaz samowolnego wychodzenia z budynku, w którym odbywa się 
półkolonia oraz obiektu w którym odbywają się zajęcia programowe. 

11. W przypadku złego samopoczucia uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt jednemu z 
wychowawców.  

12. Uczestnicy półkolonii są objęci ubezpieczeniem NNW.  

13. Powyższy regulamin obowiązuje podczas wszystkich zimowych turnusów półkolonii 
organizowanych przez Stowarzyszenie KSPN Pogoń Kraków w obiekcie przy ul. Baczyńskiego 13, 
podczas treningów w obiekcie J&J Sport Center w Krakowie przy ul. Winnickiej 40 oraz w 
drodze między ww. obiektami.    

 


