
 

Regulamin PÓŁKOLONII organizowanych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny w Szczecinie 

 

1) Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci Klientów w półkoloniach organizowanych 
przez Organizatora. 

2) Półkolonie organizowane są w Szkole Podstawowej Mozaika w Szczecinie,  

ul. Broniewskiego 14  

3) Proces zgłaszania uczestnika półkolonii: 

a) rezerwacja miejsca na półkoloniach dokonywana jest przez Klienta przez zgłoszenie 
dokonane telefoniczne, drogą elektroniczną lub doręczone osobiście do biura TWP 
przy ul. Potulickiej 16 w Szczecinie; 

b) Organizator niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji wysyła Klientowi kartę 
kwalifikacyjną uczestnika na adres mailowy wskazany przez Klienta. Klient może tez 
pobrać kartę kwalifikacyjną ze strony www Organizatora;  

c) Klient zobowiązany jest odesłać wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną 
uczestnika oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem półkolonii drogą 
mailową na adres epilch@twp.szczecin.pl oraz dokonać opłaty za wybrany turnus  
na konto bankowe Organizatora w terminie 7 dni roboczych od wysłania w/w 
dokumentów przez Organizatora; 

d) dokonanie formalności, o których mowa w pkt. 3c jest warunkiem wpisania dziecka 
na listę uczestników półkolonii; 

e) Klient zobowiązuje się dostarczyć oryginał wypełnionej i podpisanej karty 
kwalifikacyjnej uczestnika oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem w dniu 
rozpoczęcia wybranego turnusu. 

4) Brak opłaty w terminie określonym w pkt. 3c powoduje automatyczne wygaśnięcie 
rezerwacji miejsca uczestnika półkolonii. 

5) Cena regularna jednego turnusu 5-dniowego wnosi 360,00 zł/os/tydzień. 

6) Klient może uzyskać zniżki od ceny półkolonii, zgodnie z regulaminem promocji. 

7) Jeżeli zgłoszenie uczestnictwa następuje na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu lub 
później, Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za półkolonie oraz wypełnienia  
i podpisania karty kwalifikacyjnej uczestnika w terminie 3 dni od daty rezerwacji, jednak 
nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu. 

8) Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu na konto bankowe Organizatora. 

Dane do przelewu bankowego: 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie 
Nr konta: 16 1240 3930 1111 0000 4228 7629 
tytułem: półkolonie, nr turnusu, dane dziecka 



9) Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w półkoloniach. Za dzień rezygnacji uważa się 
dzień doręczenia Organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z 
udziału w półkoloniach. 

10) W przypadku rezygnacji z półkolonii do 7 dni przed datą ich rozpoczęcia, organizator 
dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w 
wysokości 25% wpłaty. 

11) W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem lub  
w czasie trwania półkolonii uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.  

12) Niewykorzystanie części zajęć i rezygnacja z półkolonii w trakcie turnusu nie uprawnia 
do ubiegania się o zwrot części kosztów.  

13) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii w 
przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora. 

14) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu półkolonii z powodu zbyt małej 
liczby uczestników (wymagane minimum to 12 osób na turnusie), o czym Klient zostanie 
niezwłocznie poinformowany drogą pisemną lub elektroniczną, jednak nie później niż 3 
dni robocze przed rozpoczęciem turnusu. 

15) W przypadku odwołania Półkolonii z przyczyn opisanych w pkt. 13  i 14 Klient ma prawo 
do: 

a) zwrotu całości wniesionych opłat (bez odsetek) lub prawo do skorzystania z innego 
turnusu na zasadach pierwszeństwa  w przypadku odwołania półkolonii przed 
rozpoczęciem turnusu, 

b) zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni turnusu. 

16) Półkolonie organizowane są w  turnusach tygodniowych od poniedziałku do piątku 

17) Dzienny czas pobytu dziecka na półkolonii trwa od godziny 7:30 do godziny 16:30. W 
tym czasie Organizator sprawuje opiekę na uczestnikami półkolonii (wykwalifikowana 
kadra).   

18) Podczas dziennego pobytu dziecka na półkolonii Organizator zobowiązuje się: 

a) przeprowadzić zajęcia zgodnie z programem półkolonii i harmonogramem dnia  

b) zapewnić 2 posiłki dziennie: ciepły posiłek oraz podwieczorek. 

19) Półkolonie przewidziane są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia będą odbywać się 
w grupach maksymalnie 15 - osobowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne szkody wynikające z udziału w zajęciach (np. zabrudzenia ubrań). 

20) 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 . 

21) 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. 

22) Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami 
ubezpieczenia firmy ubezpieczającej. 



23) Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia 
Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

24) Rodzice/Opiekunowie: 

a) Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z 
planem zajęć. Dzieci na zajęcia zgłaszają się do godziny 9:00. Wskazane jest, aby 
przed przybyciem na półkolonie dzieci w domu zjadły śniadanie. Opiekun 
zobowiązany jest do odebrania dziecka z półkolonii do godziny 16:30. 

b) Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do/z miejsca organizowania 
półkolonii. 

c) W razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które 

mogą odbierać dziecko z półkolonii i załączyć je do karty kwalifikacyjnej. 

25) Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a) spokojnego wypoczynku,  

b) uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas 
danego turnusu,  

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 
półkolonii,  

d) uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika półkolonii.  

26) Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:  

a) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich 
regulaminów w miejscach pobytu  

b) podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika półkolonii,  

c) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,  

d) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,  

e) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,  

f) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,  

g) szanowania rzeczy własnych i kolegów, h) przestrzegania ogólnych zasad BHP i 
ppoż.,  

h) natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika półkolonii o 
zaistniałych problemach i wypadkach,  

i) zapoznania się wraz z Rodzicami / Opiekunami z programem półkolonii, 
regulaminem półkolonii oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi 
półkolonii  

27) Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują Klienta i wszystkie zgłoszone przez 
niego osoby. 

28) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

  


