
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII 

organizowanych przez Łubniański Ośrodek Kultury 

z dnia 11.06.2021 

 

 

1. Organizatorem Półkolonii jest Łubniański Ośrodek Kultury. 

2. Uczestników półkolonii obowiązuje niniejszy regulamin półkolonii oraz regulamin Łubniańskiego 

Ośrodka Kultury. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie Umowy 
jest jednoznaczne z akceptacją tych regulaminów. 

3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 

4. Pierwszeństwo do udziału w półkoloniach organizowanych przez Łubniański Ośrodek 

Kultury mają dzieci z Gminy Łubniany. 

5.  Brak możliwości zapisania Uczestników na dwa turnusy z góry. 

6.Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest zapoznanie się z Regulaminem,wypełnienie Umowy 

oraz dostarczenie jej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach oraz uregulowanie opłaty. Umowy dla 

Uczestników półkolonii zostaną umieszczone na stronie Łubniańskiego Ośrodka Kultury w dniu: 

25.06.2021 w zakładce: AKTUALNOŚCI 

 7. Zapisy na półkolonie w I turnusie trwają od 11.06 – 07.07.2021 r. 

I turnus 12-23.07.2021 
(od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem weekendu) 
 godz. 07:30-15:30 

Zapisy na półkolonie w turnusie II trwają od 26.07 – 04.08.2021 r. 

II turnus 09-20.08.2021 

(od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem weekendu) 
 godz. 07:30-15:30 

UWAGA LICZBA MIEJSC UCZESTNIKÓW OGRANICZONA 

8. Koszt jednego turnusu to 250 złotych za osobę.   

9.W przypadku rezerwacji telefonicznej, należy potwierdzić udział Uczestnika poprzez wypełnienie 
Umowy dla Uczestnika półkolonii w ustalonym terminie oraz uregulowanie opłaty: 

I turnus do 7 lipca 

II turnus do 4 sierpnia 

10. Brak płatności oraz brak dostarczenia dokumentów w wyżej określonym terminie skutkuje 

anulowaniem rezerwacji . 
11.Gwarancją rezerwacji jest uiszczenie opłaty oraz dostarczenie Umowy w terminie, pkt. 9. 

12. Płatność wyłącznie na konto: 

Łubniańskiego Ośrodka Kultury 

ul. Opolska 49 46-024 Łubniany 

 nr konta: 13 8897 0004 2001 0004 1566 0001 

tytułem: PÓŁKOLONIE turnus I lub II imię i nazwisko (uczestnika) 

 
13. Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania (do 9:00) i odbierania dziecka 

(maksymalnie do godziny 15:30). 

14. Dzieci mogą być odbierane z półkolonii tylko przez osoby upoważnione w karcie 

kwalifikacyjnej. Rodzice/Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestnika półkolonii 
w drodze na zajęcia oraz po odebraniu dziecka z zajęć. 
15.W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, opiekun prawny jest zobowiązany złożyć w 

formie pisemnej stosowne oświadczenie informujące o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka do 
domu. 

16. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego planu turnusu. 

Zmiany mogą dotyczyć wycieczek z powodu złej pogody. 

17. Uczestnicy mają obowiązek: 
•wykonywać polecenia wychowawców, 

•przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,



•brać udział w realizacji programu półkolonii, 
•zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

•szanować mienie, pomoce dydaktyczne, 

•kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 

•przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 
•posiadać w zależności od zajęć: strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe (informacja 

zostanie przekazana systematycznie). 

18. Uczestnik półkolonii musi być ubezpieczony przez Rodziców/Opiekunów prawnych, np. 
ubezpieczeniem szkolnym NW. 

19.Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonanie 

poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w 
ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. 

20. Za szkody wyrządzone przez dziecko, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 

Łubniański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika półkolonii z listy 

uczestników zajęć, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego 
łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach. 

21. Odpowiedzialność za szkodę, o której mowa w pkt. 20 regulaminu oraz jej następstwa, ponoszą 

opiekunowie prawni Uczestnika półkolonii do pełnej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny będzie 
do wglądu w jego siedzibie. 

23. Łubniański Ośrodek Kultury nie odpowiada za rzeczy osobiste/wartościowe takie jak: telefony, 

smartband, smartwatch etc. zagubione przez Uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia tych 
rzeczy  przez innych Uczestników zajęć. 

24.W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice lub 

opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały 

turnus. Jednak organizator uprawniony jest do potrącenia z kwoty wpłaconej tytułem opłaty za turnus 
kosztów już przez niego poniesionych. 

25. Organizator nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień 

zawartych w planie półkolonii, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze 

siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się, takie zdarzenia powstałe z przyczyn 
niezależnych od stron, które uniemożliwią realizację półkolonii, a w szczególności: 

•klęski żywiołowe, •kataklizmy, •decyzje władz administracji państwowej uniemożliwiające odbycie 

planowanej półkolonii, •nagłe wypadki lokalne lub międzynarodowe paraliżujące życie kraju lub 

regionu. 

26. Podpisanie Umowy oraz dostarczenie dokumentów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Półkolonii oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie, utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku 

uczestników zajęć w postaci dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej w celach promocji 

Łubniańskiego Ośrodka Kultury oraz publikacji ich na stronie: lubnianskiosrodekkultury.pl. 

Więcej informacji na temat Polityki prywatności znajdą Państwo w Regulaminie Półkolonii oraz na 

stronie internetowej: lubnianskiosrodekkultury.pl. 

 

 


