
Regulamin 

Uczestnictwa w półkolonii 2022 organizowanej przez  

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej 

 

I. Założenia ogólne 

1. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej jest organizatorem półkolonii sportowej 

w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży. 

2. Celem organizacji zajęć jest: 

 rekreacja i wypoczynek dzieci i młodzieży 

 rozwój zainteresowań oraz talentów sportowych uczestników kolonii, 

 rozwój osobowości dzieci i promowanie postaw społecznie pożądanych, 

 kształtowanie umiejętności organizowania własnego czasu wolnego. 

 

II. Zasady uczestnictwa 

1. Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat (roczniki 2015-2007). 

2. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest: 

 wypełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie www.azs4kids.pl, 

 dokonanie wpłaty, 

 o przyjęciu dziecka na listę decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Zasady uczestnictwa: 

 Półkolonia odbywa się w terminach: 

 

turnus data 

I 27.06-01.07.2022 

II 04.07-08.07.2022 

III 11.07-15.07.2022 

IV 18.07-22.07.2022 

V 25.07-29.07.2022 

VI 01.08-05.08.2022 

VII 08.08-12.08.2022 

VIII 15.08-19.08.2022 

IX 22.08-26.08.2022 

 

 za doprowadzenie oraz odbiór dziecka w dniach i godzinach zbiórki odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie 

prawni lub osoby przez nich upoważnione, 

 odbiór dziecka musi zostać zgłoszony opiekunowi grupy, z którym dziecko miało zajęcia lub kierownikowi 

 uczestnicy półkolonii zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad zawartych w przedstawionych 

im regulaminach, w szczególności w regulaminach obiektów sportowych,  regulaminach przeciwpożarowych, 

itd. 

 w przypadku nagannego zachowania dziecka podczas zajęć kierownik kolonii może podjąć decyzję o 

skreśleniu dziecka z listy uczestników, wówczas opiekun jest zobowiązany odebrać dziecko na własny koszt, 

 skreślenie dziecka z listy uczestników turnusu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty, 

 każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania podczas zajęć stroju sportowego dostosowanego do 

dyscypliny i ew. warunków pogodowych panujących danego dnia,  

 Korzystanie ze środków odurzających jest niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje w postaci usunięcia 

z półkolonii. 

 Uczestnikom półkolonii zabrania się samodzielnego opuszczania miejsca odbywania zajęć oraz poruszania się 

po drogach publicznych bez opieki wychowawcy 

 Do obowiązków uczestnika kolonii należą w szczególności: 

a. Udział w zajęciach określonych programem półkolonii; 

b. Dbania o higienę i kulturę osobistą 

c. Dbania o porządek i czystość na terenie realizacji zajęć 

d. Wykonywanie poleceń opiekunów i kierownika 

e. Przestrzegania wszystkich przepisów nie objętych niniejszym regulaminem, w tym w szczególności 

regulaminów obiektów oraz zajęć sportowych 

f. Informowania opiekunów lub kierownika o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i 

życiu uczestników półkolonii oraz o sytuacjach zaburzających przebieg programu półkolonii (np.: 

uszkodzenie ciała, kradzież rzeczy osistych, itp). 

g. Natychmiastowego zgłaszania opiekunowi prowadzącemu zajęcia urazów powstałych podczas zajęć. 



 Prawa uczestnika półkolonii: 

a. Spokojnie, aktywnie i bezpiecznie wypoczywać 

b. Brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych podczas trwania półkolonii 

c. Zabierać głos ws. programu i organizacji zajęć 

d. Korzystać z urządzeń sportowych i sprzętu dostępnych na terenie obiektów sportowych 

 

 

III. Obowiązki organizatora kolonii 

1. Kierownika oraz wychowawców wyznacza koordynator kolonii z ramienia AZS KU PO spośród osób 

posiadających kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia zajęć z dziećmi. 

2. Obowiązki wychowawców kolonii: 

 Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami zajęć w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz 

innych czynności opiekuńczych 

 Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom od momentu przyjęcia ich pod opiekę od rodziców/opiekunów do 

czasu ponownego przekazania rodzicom/opiekunom  

 Organizowanie zajęć programowych zgodnie z rozkładem dnia 

 Zapoznanie się z kartą uczestnika, szczególnie w zakresie stanu zdrowia ewentualnej konieczności 

przyjmowania leków oraz wrażliwości na potrawy i leki 

 Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników regulaminów pobytu na półkolonii, ze 

szczególnym naciskiem na respektowanie zasad bezpieczeństwa, 

 Współdziałanie z kierownictwem i pozostałymi osobami zaangażowanymi w organizację półkolonii 

w  zakresie opieki nad dziećmi i realizacji programu 

 Dbałość o wysoką jakość prowadzenia zajęć 

 Wypełnienie karty uczestnika półkolonii po zakończonej imprezie 

 Uczestniczenie w pracy rady pedagogicznej półkolonii 

 Zapoznanie uczestników z regulaminami obowiązującymi na obiektach sportowych. Planowe i 

okolicznościowe teoretyczne i praktyczne zapoznanie z warunkami i wymogami bezpieczeństwa i higieny. 

 Monitorowanie i kontrola miejsca pobytu oraz zajęć uczestników a w szczególności czy ich aktualny stan 

odpowiada zasadom bezpieczeństwa i higieny 

 Natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikowi pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie 

nieszczęśliwego wypadku, powiadomienie o wypadku kierownika placówki, przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom wypadku i podjęcie innych niezbędnych kroków 

 Zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór i stan sprzętu sportowego 

 Posiadanie numeru telefonicznego uczestnika 

 Posiadanie numeru kontaktowego rodziców celem konsultowania trudnych sytuacji wychowawczych i 

zdrowotnych 

 Wykonywanie innych merytorycznie i formalnie uzasadnionych zadań zleconych przez kierownika placówki 

 Przestrzeganie absolutnego zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów 

3. W ramach wniesionej opłaty za pobyt dziecka organizator zapewnia:, wyżywienie- II śniadanie i obiad, 

ubezpieczenie NNW, transport na zajęcia poza obiektami Politechniki Opolskiej, opiekę pedagogiczną 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za utratę przez uczestników cennych przedmiotów (pieniądze, telefony 

komórkowe, aparaty fotograficzne, itp.) 

 

IV Opłaty i zwroty  

 

1. Opłata za turnus pięciodniowy wynosi 420 zł, natomiast za turnus czterodniowy 400 zł (dotyczy tylko turnusu 8). 

2. Rezygnacja z udziału w półkolonii możliwa jest najpóźniej 7 dni robocze przez rozpoczęciem turnusu, w 

przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii w terminie późniejszym niż na 7 dni roboczych przed jej 

rozpoczęciem dokonane opłaty nie będą zwracane.  

3. Opłaty za udział w półkolonii wykonuje się tylko przelewem. 

 

  

 

 

V Postanowienia końcowe 
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się na podstawie statutu AZS KU PO oraz przepisów 

wyższego rzędu. 


