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Walcz o marzenia nawet jeśli wydają się one nieosiągalne. Walcz wytrwale do końca. Walcz dla siebie - to Twoje życie,  

nie zwracaj uwagi na to co inni powiedzą bo to nie jest istotne. Istotne są Twoje marzenia, plany i cele ! 

 

 

 

 
 

 

 

REGULAMIN  
UCZESTNIKA KOLONII W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH 

 

 

1. Organizatorem półkolonii jest Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT  

Os. Oświecenia 8/12,  31-635 Kraków 

www.prolandsport.pl 

prolandsport@gmail.com 

NIP 9442258444       REGON 369305854       KRS 0000714153 

 

2. Kolonie w Górach Świętokrzyskich mają za zadanie zdrowy i bezpieczny wypoczynek 

dzieci w okresie wakacji letnich 2022. 

 

3. Miejscem zakwaterowania uczestników wypoczynku jest Agroturystyka „Pod Bukiem” 

Śniadka Druga 11, 26-010 Bodzentyn. 

  

4. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci zdrowych w wieku 8-14 lat, które mają 

możliwość  przebywać (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego) pod opieką 

zapewnioną przez Organizatorów oraz ich miejscem zamieszkania jest Gmina Miejska 

Kraków bądź uczęszczają do szkoły podstawowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 

5. Organizator dopuszcza możliwość udziału dzieci z niepełnosprawnościami po 

indywidualnych ustaleniach Rodziców/Opiekunów dziecka z Organizatorem oraz 

potwierdzeniu przez Rodzica/Opiekuna możliwości przebywania dziecka w grupie, udziału 

we wszystkich atrakcjach programowych bez możliwości sprawowania indywidualnej opieki 

nad dzieckiem jeden na jeden. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które były uczestnikami wydarzeń 

organizowanych przez Fundację Proland-Sport w poprzednich latach i kadra pedagogiczna 

pozytywnie zaopiniuje udział dziecka w wypoczynku na podstawie karty zgłoszeniowej. W 

przypadku trudności z pobytem dziecka niepełnosprawnego Organizator zapewnia sobie 

prawo do wezwania rodziców po odbiór uczestnika na własny koszt z miejsca organizacji 

wypoczynku. 

 

6. Warunkiem udziału w kolonii jest stan zdrowia niestanowiący zagrożenia dla 

pozostałych Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z zajęć 

Uczestników z objawami choroby zakaźnej. 
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7. Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć będą przeprowadzane  i przestrzegane 

procedury dotyczące bezpieczeństwa związanego z COVID 19. 

 Codziennie kierownik/ratownik medyczny  dokonuje pomiaru temperatury uczestnika 

za pomocą termometru bezdotykowego. 

 Codzienny pomiar temperatury dotyczy również całej kadry na miejscu. 

 Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku, regularnego i dokładnego 

mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji. 

 Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy 

wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. 

 Sprzęt używany przez uczestników należy regularnie dezynfekować za pomocą 

dostępnych środków dezynfekujących. 

 Kierownik wypoczynku zobowiązany jest do stałego nadzorowania oraz uczestnictwa 

w pracach dezynfekcyjnych. 

 W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów u uczestnika wypoczynku choroby 

zakaźnej - należy odizolować go od reszty grupy w osobnym pomieszczeniu oraz 

natychmiast powiadomić opiekuna. 

 W razie zagrożenia życia uczestnika, należy niezwłocznie zadzwonić pod telefon 

alarmowy 112 lub skontaktować się z wyznaczoną przychodnią lub ratownikiem 

medycznym. 

 Obiekt noclegowy dostępny tylko dla grupy uczestników kolonii organizowanej przez 

Proland-Sport. 

 

8. Udział w koloniach jest współfinansowany ze środków Fundacji Promocji i Rozwoju 

Sportu PROLAND-SPORT oraz Gminy Mieskiej Kraków.  

Koszt pokrywany ze strony uczestnika kolonii wynosi 690zł.  

 płatne do dnia 24 czerwca 2022r.  

 

9. Każdy uczestnik zajęć jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków 

podczas tych zajęć. 

 

10. Dla uczestników kolonii przewidziane są minimum trzy posiłki (śniadanie, 

obiad/obiadokolacja, kolacja, suchy prowiant) dlatego należy poinformować Organizatora          

o występujących u dziecka specjalnych potrzebach żywieniowych. Organizator zapewnia 

również przekąski dla uczestników w postaci owoców, drożdżówek oraz napoje (woda, 

herbata, soki). 

 

11. W koloniach będzie mogła uczestniczyć maksymalnie grupa do 45 osób. 

 

12. Termin turnusu: 31.07- 07.08.2022r. 

 

13. Opieka nad dzieckiem odbywa pod stałym nadzorem wychowawców oraz kierownika 

kolonii wg. ramowego programu wypoczynku, który stanowi zał. nr 2 do regulaminu. 
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14. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem 

jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami. 

 

15. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć 

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo               

w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób bezpieczny, przyjemny i pożyteczny. 

 

16. Program kolonii oraz plan zajęć na poszczególne dni sporządzany jest przez 

wychowawców i kierownika półkolonii. Szczegółowy rozkład zajęć stanowi załącznik nr 3 do 

regulaminu. 

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program 

nie może być zrealizowany z przyczyn  niezależnych od Organizatora. 

 

18. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne 

do przeprowadzenia zajęć. 

 

19. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników kolonii w czasie 

ich trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonane przez innych 

uczestników kolonii – odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

 

20. Organizator nie zaleca zabierać na kolonie cennych urządzeń i przedmiotów 

wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki, zabawki itp.) i nie bierze 

odpowiedzialności za tego typu przedmioty. 

 

21. Podczas zajęć sportowych obowiązuje uczestników zakaz korzystania  

z urządzeń elektronicznych oraz posiadanie stroju i obuwia sportowego na zmianę.  

 

22. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców / 

Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach zdrowotnych lub 

wychowawczych. 

 

23. Uczestnicy kolonii oraz ich Rodzice/ prawni Opiekunowie zobowiązani są do 

zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w regulaminie. 

 

24. Rodzice/Opiekunowie:  

 są zobowiązani do punktualnego przyprowadzenia i odbierania dziecka z miejsca 

zbiórki : parking Kaufland przy ul. Bratysławskiej 4 przyprowadzenie dziecka: 

- 31.07.2022r. (niedziela) godz. 13.30  

odbiór dziecka: 

- niedziela 07.08.2022r. godz. 17.00 
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 rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 Wypełnić kartę wyrażającą zgodę rodzica na korzystanie przez dziecko z parku 

linowego w Parku Rozrywki i Miniatur SabatKrajno podczas pobytu na wypoczynku 

 Poprzez wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku 
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w celu niezbędnym do wykonania 
postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. 
Przetwarzane są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie przez 
Rodzica/Opiekuna. Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Prolnand-Sport informuje, iż 
Rodzic/ Opiekun nie mają obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże 
odmowa ich podania uniemożliwia przyjęcie na kolonie  dziecka oraz prawidłowe 
świadczenia na jego rzecz usług określonych w Regulaminie. Dane nie są gromadzone 
przez Organizatora, a jedynie wykorzystywane są w celu niezbędnym do wykonania 
postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług. 

 Wyrażają zgodę, aby w trakcie zajęć Prowadzący, czy też inna osoba wskazana przez 
Organizatora robiła zdjęcia, filmy Uczestnikom zajęć celem umieszczenia ich na 
stronach i mediach społecznościowych Organizatora.  

 W przypadku braku zgody Rodzic/Opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne 
oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem kolonii. 

 Wyrażają zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przez Prowadzącego/ratownika 
medycznego lub osobę upoważnioną w razie zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika. 

 

25. Uczestnicy kolonii mają prawo do: 

 spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas kolonii, 

 wnoszenia próśb i skarg do wychowawców, 

 uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców, kierownika kolonii lub ratownika 

medycznego, 

 korzystania z posiłku zapewnionego przez Organizatora 

 

26.  Uczestnicy kolonii mają obowiązek: 

 przestrzegać regulaminu kolonii, 

 wykonywać polecenia opiekunów prowadzących zajęcia, a podczas wycieczek, zajęć 

sportowych, zajęć na w terenie lub  podczas rajdów i wycieczek bezwzględnie 

podporządkowywać się poleceniom opiekunów i wychowawców, 

 przestrzegać zasad higieny (m.in. myć ręce przed każdym posiłkiem), dbać o czystość, 

ład i porządek w miejscu pobytu, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę, 

 zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny wobec innych uczestników 

półkolonii i osób dorosłych, 

 dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach, 

 posiadać odzież i obuwie sportowe (odzież i obuwie na wyjście w góry), przebywać w 

grupie kolonijnej pod opieką wychowawcy, nie oddalać się poza placówkę półkolonii, 

a poza jej obrębem nie odchodzić od grupy bez wyraźnego zezwolenia wychowawcy, 

 szanować sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, 
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 pamiętać, że zachowanie człowieka w miejscach publicznych świadczy o jego 

kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. 

 posiadać środki higieny osobistej w tym ręczniki kąpielowe, ubrania na zmianę            

w przypadku różnych warunków pogodowych i wyjścia w góry, niezbędne rzeczy 

osobiste.  

 

27. Uczestnicy kolonii powinni posiadać: 

 Podbitą, aktualną legitymację szkolną z nr PESEL  

 Strój i ręcznik kąpielowy 

 Krem z filtrem 

 Obuwie i strój sportowy (w tym obuwie i strój do lasu) 

 Nakrycie głowy 

 Ewentualne kieszonkowe 

 

28. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i 

niewykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje 

następujące konsekwencje: 

 upomnienie przez wychowawcę, 

 zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, 

 powiadomienie rodziców o zachowaniu, 

 wykluczenie z kolonii i odbiór dziecka z miejsca zakwaterowania na koszt rodziców. 

 

29. Na kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgarnych słów, palenia tytoniu, 

spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających oraz zakaz innych 

zachowań niezgodnych z przyjętymi normami i zasadami społecznymi. 

 

30. Zapisanie dziecka na kolonię w Górach Świętokrzyskich jest równoznaczne ze zgodą 

na udział we wszystkich zajęciach,  wycieczkach i rajdach. 

 

31. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika kolonii jego 

Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.  

 

32. W koloniach weźmie udział ograniczona liczba uczniów - do 45 osób spełniających 

następujące wymagania: 

 są uczniami szkoły podstawowej  

 w terminie od dn. 24 czerwca 2022  wypełnią prawidłowo wniosek znajdujący się na 

stronie http://www.prolandsport.pl/polkolonie/ oraz prześlą prawidłowo wypełnioną 

KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU na adres 

prolandsport@gmail.com oraz wpłacą 690,00zł za udział w wypoczynku na konto 

Organizatora wypoczynku nr 32 1950 0001 2006 0052 1791 0002 

 

33. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz po spełnieniu warunków formalnych 

decyduje kolejność wpływu dokumentów.  

 

34. Uiszczenie opłaty za kolonie  przez Rodzica/ Opiekuna jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego 

mailto:prolandsport@gmail.com
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Regulaminu. 

 


