
Regulamin Półkolonii w Family Garden  
 

1. Organizatorem półkolonii jest ośrodek tenisowy Family Garden w Dołujach, ul. Daniela 19. 

2. Uczestnikiem półkolonii może być dziecko w wieku od 5 do 13 lat.  

3. Warunkiem uczestnictwa w jednym  turnusie półkolonii jest wypełnienie karty 

kwalifikacyjnej, zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Półkolonii Family Garden.  

4. Dziecko zostaje zakwalifikowane na turnus gdy nie występują żadne przeciwwskazania 

zdrowotne i po uregulowaniu całości  opłaty przez rodzica (opiekuna).  

5. Dziecko przebywające na turnusie znajduje się pod opieką wychowawców od czasu przyjazdu 

na ośrodek do czasu odebrania go przez rodzica (opiekuna). 

6. Rodzic (opiekun) jest zobowiązany do podpisania upoważnienia na samowolne  przyjazdy i 

wyjazdy dziecka z kortów Family Garden, zaznaczając godzinę o której dziecko przyjeżdża i 

będzie opuszczało ośrodek. Dziecko ma całkowity zakaz opuszczania terenu ośrodka „Family 

Garden” bez opieki wychowawcy, lub kierownika półkolonii.  

7. Ubezpieczenie obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zajęć.  

9. Uczestnik półkolonii ma obowiązek mieć ze sobą sprzęt sportowy w tym dres do ćwiczeń 

(spodenki, nakrycie głowy), buty sportowe, koszulkę na zmianę, kąpielówki, ręcznik, 

ewentualnie klapki.  

10. Organizator zapewnia dziecku pełne wyżywienie i wodę przez cały czas trwania turnusu.  

11. Dziecko zostające pod opieką wychowawców ma prawo uczestniczenia we wszystkich 

zajęciach, korzystania ze wszystkich atrakcji niezbędnych do realizacji programu jak również 

nieskrępowanego wyrażania swojego zdania i opinii.   

12. Na zajęciach i w czasie wolnym dziecko ma obowiązek stosować się do poleceń 

wychowawców, brać udział we wszystkich zajęciach programowych, przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa, podczas posiłków zachowywać się kulturalnie, szanować czystość i 

zachować higienę osobistą. 

13.  Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas półkolonii oraz za zniszczenia 

dokonane przez innych uczestników.  

14. W razie wyrządzonych szkód materialnych rodzic/opiekun zostanie obciążony kosztami.  

15. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (nie stosowanie się do poleceń 

opiekunów, wulgarne zachowanie itp.) zostanie on  skreślony z listy, bez zwrotu kosztów. 
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              Data         Podpis rodzica/opiekuna 

     

 

                              

 

                         

 

 



Regulamin korzystania z basenu na Półkoloniach w  

Family Garden 

 
 

1. Przed korzystaniem z kąpieli w basenie uczestnicy muszą być zapoznani z 

regulaminem. 

2. Jednocześnie z kąpieli w basenie może korzystać max. 20 dzieci. 

3. Dzieci do basenu wchodzą i wychodzą pojedynczo po drabince i tylko w obecności 

wychowawcy. 

4. Obowiązuje strój kąpielowy. 

5. W basenie obowiązuje całkowity zakaz zachowań zagrażających bezpieczeństwu 

(popychanie się, szarpanie, podtapianie się itp. ) 

6. Z kąpieli w basenie nie mogą korzystać dzieci ze zmianami skórnymi wskazującymi 

na możliwość zakażenia wody, chore z nieżytami górnych dróg oddechowych. 

7. Uczestnicy naruszający przepisy niniejszego regulaminu będą wypraszani z basenu. 

8. Wychowawca zobowiązany jest do ciągłego monitorowania grupy będącej w basenie 

oraz przestrzegania przez nią regulaminu korzystania z basenu.  
 

 

 

 

 

 


