
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII ROLKOWYCH 2020 

1. Organizator: Organizatorem Półkolonii Rolkowych 2020 jest IceRunners RollRunners Sp. z o.o. 
2. Półkolonie organizowane są w dniach 29.06.2020-03.07.2020 r. Zajęcia w ramach turnusu odbywają się na terenie Poznania od poniedziałku 
do piątku, od godziny 8.00 do godziny 16:00. 
3. Uczestnicy: 

• uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku: 6 -12 lat, 
• uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Organizatora od 7:30 do 16:30, 
• opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki, gdzie odbywają się zajęcia w ramach 

turnusu i z powrotem, 
• w przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek przedstawienia Organizatorowi 

stosownego oświadczenia na tę okoliczność. 
4.Aby zapisać uczestnika na półkolonie, należy obligatoryjnie wypełnić formularz zapisowy udostępniony przez organizatora oraz uzupełnić 
wszystkie pola obowiązkowe, łączenie ze zgodami RODO. 
5. Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego 
powrotu do domu, o którym mowa wyżej. 
6. W wypadku nieodebrania dziecka przez osoby upoważnione po godzinie 16.30, organizator zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby 
o tym zdarzeniu. 
7. W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania zaburzeń psychicznych lub dolegliwości zdrowotnych 
podopiecznego, jeśli takie występują. 
8. Organizator zapewnia wyżywienie: drugie śniadanie oraz obiad. Zalecamy, aby uczestnik zjadł pierwsze śniadanie w domu. 
9. Opłata za półkolonię wynosi 649zł lub 599zł (rodzeństwo), kwota ta jest rozbita na II raty:  

• 200zł zaliczka (przelewem do 13 czerwca, tytułem: Imię i Nazwisko, 29.06-3.07) 
• 399zł lub 449zł (przelewem przed rozpoczęciem wypoczynku lub gotówką pierwszego dnia) 

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski: 24 1050 1979 1000 0090 8009 8966 
W przypadku rezygnacji z półkolonii, zaliczka w kwocie 200 zł nie podlega zwrotowi. 
10. Prawa uczestnika półkolonii: 

• udział we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych w czasie trwania turnusu, 
• korzystanie ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów przewidzianych do realizacji programu półkolonii. 

11. Obowiązki uczestnika półkolonii: 
• stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów oraz instruktorów, 
• stosowanie się do poleceń kierownika, wychowawcy i instruktorów półkolonii, 
• branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie turnusu. Zwolnienie z udziału w w/w może nastąpić 

jedynie przez wychowawcę lub lekarza, 
• przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia, który prezentowany jest na początku każdego dnia, 
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika półkolonii lub osoby trzeciej 

poinformowanie kierownika lub wychowawcy półkolonii, 
• zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu, 
• szanowanie mienia organizatora i innych uczestników, 
• kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków, 
• przestrzeganie zasad ruchu drogowego. 

12. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas trwania półkolonii. Zalecamy zostawienie tego typu urządzeń w domu.  
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy 
należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 
14. Obowiązuje zakaz kupowania czegokolwiek w sklepach i w automatach podczas trwania półkolonii. 
15. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom półkolonii oraz osobom trzecim oraz wszelkie zniszczenia obiektów, z 
których korzystamy odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni. 
16. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego opiekunowie prawni. 
17. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców i Kierownika półkolonii. 
18. Wykaz przedmiotów potrzebnych do udziału w zajęciach podczas półkolonii rolkowych: 

o odzież na przebranie po zajęciach rolkowych (skarpetki min. 3 pary dziennie) 
o odzież na rolki (najlepiej z długim rękawem, mogą to być cienkie ubrania) 
o odzież sportową do ćwiczenia na sali  
o OBOWIĄZKOWY komplet ochraniaczy na rolki 
o OBOWIĄZKOWY kask (może być rowerowy, rolkowy) 
o SPRAWNE ROLKI (dopasowane, dobre, sprawdzone, łożyska i kółka w dobrym stanie) 

19. Wypożyczenie sprzętu rolkowego na cały turnus jest dodatkowo płatne w wysokości: 
• rolki 80 zł  
• ochraniacze 10 zł, kask 10 zł  

20. Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna 
niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie 
regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. 
21. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą 



przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. 
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i 
nadzorowania. 
Zwracamy się z prośbą o nieprzynoszenie na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. 
niekoniecznych do udziału w zajęciach.  
 
Rodzice mają obowiązek przekazać wychowawcy pisemną informację o problemach zdrowotnych dziecka (jeżeli takie istnieją). 
 
 

Wytyczne oraz zasady bezpieczeństwa w sprawie COVID-19 obowiązujących na Półkoloniach Rolkowych 2020 
 

1. Rodzice/opiekunowie prawni poświadczają w pisemnym oświadczeniu, że u dziecka nie występuje infekcja i objawy chorobowe sugerujące 
chorobę zakaźną oraz nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 
14 dni przed rozpoczęciem półkolonii (wzór oświadczenia wysłany mailowo). Rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie Kierownikowi 
wypoczynku pierwszego dnia półkolonii.  
2. Kompletne i podpisane dokumenty: 

• regulamin 
• karta kwalifikacyjna  

rodzic/opiekun prawny dostarcza mailowo (rollrunners.poznan@gmail.com) skanem na min. 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.  
• Rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie Kierownikowi wypoczynku pierwszego dnia półkolonii (pkt.1) 

W przypadku braku otrzymania przez organizatorów wszystkich dokumentów uczestników, nie zostaną oni przyjęci na półkolonie. W takim 
wypadku nie przysługuje również zwrot wpłaconej zaliczki. 
3. Osoby odprowadzające i odbierające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie 
zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.  
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania organizatora o występowaniu choroby przewlekłej u dziecka, która może narazić 
je na cięższy przebieg zakażenia. Wszelkie tego typu informacje zawarte muszą być w karcie kwalifikacyjnej.  
5. Organizator zapewnia miejsce izolacji dla uczestnika, u którego wystąpią niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, 
katar, duszności). Kierownik wypoczynku jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania rodzica/opiekuna prawnego o zaistniałym fakcie.  
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka 
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)  
7. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zaopatrzenia dziecka w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na półkolonii.  
8. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.  
9. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci 
nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic dla wychowawców i kierownika półkolonii. 
10. Opiekun grupy półkolonijnej lub inna osoba wyznaczona przez organizatora dokonuje pomiaru temperatury uczestnikom wypoczynku 
codziennie rano. 
11. Osoba wyznaczona przez organizatora dokonuje pomiaru temperatury personelu półkolonii. 
10. Organizator zapewnienia uczestnikom wypoczynku miejsca, w których mogą myć ręce wodą z mydłem.  
11. Organizator zobligowany jest do umieszczenia w widocznym miejscu dozowników z płynem do dezynfekcji oraz ich regularnego uzupełniania.  
12. Organizator zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.  
13. Organizator wywiesza w pomieszczeniach sanitarnych informacje o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.  
14. Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz stosowania środków do dezynfekcji.  
15. Organizator dba o przestrzeganie wytycznych GIS, MZ, MEN w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.  
 
 
Z treścią powyższego regulaminu oraz wytycznych i zasad bezpieczeństwa zapoznałem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję ich treść. 
 
Poznań, dnia 29.06.2020r 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:…………………………………………… 
 


