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Półkolonie polegają na uczestniczeniu w mądrej zabawie, eksperymentowaniu i zajęciach 
ruchowych. Zapisy na półkolonie odbywają się przez stronę www.feriezjajem.pl lub telefonicznie pod 
nr +48 503764992. Turnus trwa od poniedziałku do piątku.  Liczba miejsc na półkoloniach jest 
ograniczona, dlatego po potwierdzeniu przez Youth Sport przyjęcia rezerwacji w ciągu 7 dni należy 
zapłacić 100% kosztów (jeden turnus to koszt 499zł). Uczestnicy zaczynają i kończą dzień na stadionie 
Ogniwa Sopot przy ul. Jana z Kolna 18 (Sopot). 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00-16:00 

3. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

4. Organizator półkolonii nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na 
zbyt małą liczbę zapisanych uczestników. Wówczas zostanie zwrócona pełna kwota lub 
zaproponowany będzie inny termin. 

6. 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. 

7. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie: drugie śniadanie, obiad 
oraz owoce i wodę. 

8. Choroby, słabe samopoczucie uczestnicy powinni niezwłocznie zgłosić instruktorowi. 

9. Rodzice:  
a) są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem 

zajęć. 
b) są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca 

transportu na wypoczynek i z powrotem. 
c) w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą 

odbierać dziecko z półkolonii. 
d) w przypadku samodzielnego przychodzenia na miejsce spotkania rodzice są zobowiązani 

napisać stosowne oświadczenie. 
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10. Uczestnicy:  
a) Uczestnicy mają prawo do: 
• spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku  
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych - podczas półkolonii  
• wnoszenia próśb i skarg do wychowawców 
• uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców półkolonii. 
b) Uczestnicy mają obowiązek: 
• wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia 
• przestrzegać regulaminu 
• dbać o czystość i porządek 
• w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować 

wychowawcę. 
• zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku 

samodzielnego powrotu do domu) 
• mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie 
• dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach. 
c) Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 
d) Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie 

wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące 
konsekwencje: 

• Upomnienie przez wychowawcę 
• Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych 
• Powiadomienie rodziców  
• Wykluczenie z półkolonii. 
 
11. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 

Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z danego turnusu istnieje możliwość zmiana turnusu 
lub zwrot w wysokości 20% opłaconej kwoty. 

13. Każdy rodzic lub opiekun ma prawo do reklamacji. Wnioski należy składać drogą 
elektroniczną oraz pocztową na poniższy adres: 

- ul. Obr. Westerplatte 11/1, 81-706, Sopot 
- kontakt@youthsport.pl 
Z dopiskiem „Reklamacja”.  Złożone wnioski reklamacyjne będą rozpatrzone w ciągu od 14 dni 

od przyjęcia zgłoszenia. 
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14. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie Formularza 

Zgłoszeniowego na stronie www.feriezjajem.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu 
półkolonii letniej. 

15. Pełna opłata za półkolonie powinna być wniesiona w ciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia 
przez Youth Sport Formularza Zgłoszeniowego. 

 


