
REGULAMIN PÓŁKOLONII  ZIMA 2023

1. Organizatorem Półkolonii jest LUBISFERA Rozrywkowy Park Sportowy, zwany dalej Lubisferą –
prowadzona przez „Rafik Mazurkiewicz” Nazim Sp.k.z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Powstańców
Śląskich 54 (42-700 Lubliniec), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000542675, której nadano REGON o nr:: 360758465 oraz NIP:
5751887839.

2. Uczestników półkolonii oraz ich rodziców obowiązuje niniejszy regulamin półkolonii oraz regulamin
obiektu Lubisfera. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie
Karty Kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją tych regulaminów.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w półkoloniach odbywa się osobiście w recepcji Lubisfery, adres: ul. M.C.
Skłodowskiej 18, Lubliniec, telefonicznie pod nr tel. 609 323 044 lub formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej www.lubisfera.pl

4. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
5. Jeden turnus półkolonii trwa 5 dni.
6. Koszt jednego turnusu półkolonii wynosi 750 złotych brutto za uczestnika półkolonii. Do 30.11.2022r.

cena to 710 złotych brutto. Promocyjna cena, pomniejszona o 10% przyznawana od drugiego
uczestnika w przypadku rodzeństwa oraz na drugi turnus w przypadku zgłoszenia uczestnika
półkolonii na min. 2 turnusy.

7. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w półkoloniach należy dokonać płatność całej kwoty, o której
mowa w pkt 6 powyżej – od każdego ze zgłoszonych uczestników bądź zaliczki w wysokości 200 zł.
W przypadku wpłaty zaliczki pozostała część należności reguluje się do dnia rozpoczęcia półkolonii.

8. Zaliczkę, o której mowa w pkt 7 powyżej należy wpłacić do 7 dni od utworzenia zgłoszenia
uczestnictwa, przy czym w przypadku zapisania dziecka tydzień przed rozpoczęciem się turnusu,
zaliczkę należy wpłacić do 24 godzin od chwili zgłoszenia uczestnictwa.

9. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest uregulowanie opłaty w wysokości ustalonej przez
organizatora oraz wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku przez rodzica/opiekuna
prawnego.

10. Każdy uczestnik półkolonii jest uprawniony i zobowiązany uczestniczyć w zajęciach organizowanych
przez wychowawców, stosować się do ich poleceń oraz regulaminu półkolonii.

11. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w
godzinach od 7.30 do 15.30. W tym czasie opiekę dla uczestnikami półkolonii zapewnia organizator.

12. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników półkolonii zobowiązani są do punktualnego
przyprowadzania i odbierania uczestników półkolonii z półkolonii. Zgoda na samodzielne
opuszczenie terenu półkolonii przez uczestnika półkolonii musi być potwierdzona podpisem
rodzica/opiekuna w recepcji obiektu bądź u wychowawcy.

13. Zajęcia odbywają się według harmonogramu. Dzieci przebywają pod stałą opieką wychowawców.
14. Każdy uczestnik półkolonii ma obowiązek:

a.) zapoznać się z obowiązującymi regulaminami (p.poż., BHP, podróżowania środkami lokomocji
miejskiej, podróżowania autokarami, korzystania z miejsc użyteczności publicznej…),

b.) dbać o higienę osobistą, porządek w obiekcie i szanować mienie,
c.) okazywać wzajemną życzliwość i pomoc, szacunek wychowawcom, kolegom i innym osobom
d.) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
e.) podporządkowywać się poleceniom wychowawców i kierownika półkolonii



15. Każdy uczestnik półkolonii powinien zabrać ze sobą na półkolonię oprócz rzeczy osobistych: strój
sportowy (bez metalowych elementów) w tym dres, parę wygodnych butów sportowych, koszulkę na
zmianę, ciepłe ubranie na spacer (czapka,szalik,rękawiczki) - być ubranych adekwatnie do pogody.

16. Drugie śniadanie, obiad i podwieczorek oraz odpowiednią ilość napojów zapewnia organizator.
17. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu półkolonii bez wiedzy

i zgody wychowawcy.
18. Każdy Uczestnik ma prawo:

a.) zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy
b.) do radosnego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku
c.) do pełnego korzystania z oferty przedstawionej przez organizatora wypoczynku

19. Za wszystkie urządzenia elektroniczne (np. telefon komórkowy, MP-3, aparat fotograficzny i.t.p.),
pieniądze oraz inne wartościowe rzeczy przyniesione przez dzieci odpowiadają rodzice.
Wychowawcy i organizator półkolonii nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej.

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

21. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wszystkich uczestników
półkolonii. Lista osób objętych ubezpieczeniem jest zgłoszona ubezpieczycielowi w poniedziałek do
godziny 9.00. Uczestnicy półkolonii zapisani w innym terminie nie podlegają ubezpieczeniu NNW.

22. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii będą zastosowane następujące kary
porządkowe: zwrócenie uwagi, ustne przekazanie uwag o zachowaniu się uczestnika półkolonii
rodzicom/opiekunom. W skrajnym przypadku nastąpi wydalenie uczestnika z półkolonii bez
możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

23. Istnieje możliwość częściowego zwrotu opłaty w przypadku choroby uczestnika półkolonii
udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, z tym wszakże zastrzeżeniem, że pierwszy dzień
nieobecności dziecka nie podlega zwrotowi. Zwrot dotyczy kwoty proporcjonalnej do
niewykorzystanych dni pomniejszonych o poniesione koszty własne, bez zaliczenia owego
pierwszego dnia nieobecności uczestnik półkolonii.

24. Lubisfera zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna
liczba uczestników w grupie (8 osób). Organizator będzie informował o takiej sytuacji osoby
bezpośrednio zainteresowane udziałem w wybranej półkolonii i na bieżąco proponował zmianę daty
półkolonii. Jeżeli klient nie będzie zainteresowany inną datą półkolonii, organizator zwróci wpłaconą
kwotę bez odsetek, kar itp. kosztów. Poza zwrotem wpłaconej kwoty, organizator nie będzie
obciążony odsetkami, kosztami manipulacyjnymi i innymi kosztami dodatkowymi z tytułu odwołania
wybranego turnusu.

25. Rezygnacja z półkolonii przez klienta po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia
organizatora do zwrotu wniesionych kwot.

26. W przypadku odwołania turnusu półkolonii z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator
zwraca klientowi pełną wpłaconą wcześniej kwotę.

27. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie dźwięku uczestników oraz
kamerowanie podczas półkolonii oraz umieszczanie ich na stronie internetowej, innych portalach
społecznościowych i w siedzibie Organizatora dla celów promocyjnych. Powyższe nadto
podyktowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu wykonania półkolonii.

28. Jeżeli rodzic/opiekun uczestnika półkolonii, którego to uczestnika półkolonii wizerunek został
przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować
Organizatora o swojej decyzji na piśmie, jeszcze przed rozpoczęciem półkolonii.


