
Regulamin półkolonii „Lato w Amfiteatrze”  
 

1. Organizatorem półkolonii „Lato w Amfiteatrze” jest Miejski Ośrodek Kultury 
„Amfiteatr” w Radomiu. Zajęcia odbywać się będą w MOK „Amfiteatr” - Kuźnia 
Artystyczna przy ul. Daszyńskiego 5 w Radomiu. 

2. W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci od 6 do 12 roku życia.  
3. Półkolonia odbywa się w dwóch turnusach: 

• Turnus I - 11.07-15.07.2016 
• Turnus II – 18.07-22.07.2016 

4. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7:00 do godz. 
16:30. 

5. Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest wypełnienie karty zgłoszeniowej 
oraz uregulowanie całości opłaty za półkolonie - koszt jednego turnusu 300 zł – 
wpłata na tydzień przed rozpoczęciem turnusu, tj. do 4 lipca 2016 roku. Obowiązuje 
pełna odpłatność za turnus mimo planowanej nieobecności. 

6. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka  
z listy uczestników. 

7. W przypadku zgłoszenia drugiego i kolejnego dziecka oraz za udział w dwóch 
turnusach, Rodzicowi/Opiekunowi przysługuje 20% zniżka. 

8. Płatność za turnus należy dokonać na konto: 

Bank S.A. II/O Radom ul. Piłsudskiego 15; 
Nr konta: 07 1240 3259 1111 0000 2989 9522;  
Tytuł przelewu: „Opłata za półkolonię. Numer turnusu. Imię i nazwisko uczestnika”. 

9. O uczestnictwie w półkolonii decyduje kolejność zapisów. 
10. Organizator ma prawo odwołać półkolonie w przypadku zgłoszenia się mniejszej 

liczby uczestników niż 10 osób na dany turnus, poinformuje uczestników 
o powyższym fakcie nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem turnusu i dokona 
zwrotu opłaty. 

11. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego 
programu turnusu. Z przyczyn niezależnych od organizatora mogą nastąpić zmiany 
w programie turnusu.  

12. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka  
z miejsca zbiórki. 

13. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do placówki i z powrotem odpowiedzialny jest 
Rodzic/Opiekun. 

14. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani napisać oświadczenie w przypadku 
samodzielnego powrotu Uczestnika do domu. 

15. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie do przyczyn nie 
uprawnia do zwrotu wniesionych opłat. 

16. Organizator nie odpowiada za zagubione podczas półkolonii przez uczestników 
rzeczy oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych 
uczestników. Organizator zachęca, aby nie przynosić na półkolonię cennych 
przedmiotów, np.: telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itd. 

17. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich zorganizowanych 
zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii. 
Dzieci mają zakaz opuszczania budynku, w którym odbywa się wypoczynek, bez 
zgody i wiedzy opiekuna. 



18. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu półkolonii, niestosowania się do 
poleceń kadry wychowawczej, samowolnego oddalenia się, niewłaściwego 
zachowania - Organizator udzieli Uczestnikowi upomnienia. W przypadku 
ponownych tego typu zachowań udzieli nagany, a w ostateczności wykluczy 
Uczestnika z udziału w półkolonii, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów. 

19. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 
Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

20. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmie dzieci zapisane     
na cały turnus od poniedziałku do piątku. Lista osób objętych ubezpieczeniem jest 
zgłaszana ubezpieczycielowi. Uczestnicy półkolonii zapisani w innym terminie nie 
podlegają ubezpieczeniu NNW. 

21. Choroba dziecka jest podstawą do możliwości pobytu dziecka na półkolonii podczas 
innego turnusu. Prosimy o jak najwcześniejsze poinformowanie o nieobecności 
dziecka. Jest to jedyny możliwy sposób rekompensaty za utracone dni. Nie 
zwracamy opłaty. 

22. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich półkolonii, których Rodzice 
/Opiekunowie Prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo poprzez wypełnienie i 
dostarczenie do Organizatora Karty Kwalifikacyjnej oraz podpisanie niniejszego 
regulaminu. 
 

Ja, niżej podpisany/a akceptuje regulamin: 

Imię i nazwisko Opiekuna:  

……………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Uczestnika:  

……………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość i data:  

……………………………………………………………………………………………………… 
 


