
REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA PÓŁKOLONII 
„LETNIA PRZYGODA 2021” 

I. REGULAMIN 

Wydarzenie  
  Letnia przygoda 2021 - półkolonie  
Organizator  
 Fundacja „Zabawa i Poznanie”, ul. Uranowa 7b/12, 80-041 Gdańsk 
Zgłaszający  
  Opiekun prawny Uczestnika, który dokonuje zgłoszenia na Wydarzenie. 
Uczestnik  
 Osoba uczestnicząca w Wydarzeniu. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci i młodzież w 
wieku od 6 lat (ukończonych w momencie rozpoczęcia turnusu) do 13 lat, mieszkańcy Miasta 
Gdańska. Przyjęcie dziecka zamieszkującego poza terenem Miasta Gdańska wymaga uzyskania przez 
Organizatora zgody Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska. 
Lokalizacja 
 Morska Szkoła Podstawowa im. A. Doby, ul. Rogalińska 17, 80-109 Gdańsk 

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Zgłoszenie Uczestnika oraz dokonanie opłaty jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

2. Liczba Uczestników jest ograniczona i Organizator ma prawo zakończyć zapisy do grup, jeśli 
liczba Uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. 
I turnus 05-09.07.2021: 30 miejsc, 
II turnus 12-16.07.2021: 15 miejsc, 
III turnus 19-23.07.2021: 15 miejsc, 
IV turnus 26-30.07.2021: 30 miejsc. 

3. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w ofercie Wydarzenia w przypadku zaistnienia 
sytuacji niezależnych od niego. (Szczegóły oferty dostępne są na stronie Organizatora - 
www.zabawaipoznanie.pl). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Wydarzenia. 
5. Cennik Wydarzenia zawiera: 

 -Wyżywienie (możliwość diety indywidualnej należy wcześniej skonsultować                          
z Organizatorem).  
 - Opłatę za uczestnictwo w zajęciach. 
 - Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. 
 - Transport. 

6. Wydarzenie jest częściowo dofinansowany ze środków Miasta Gdańska. 
7. Godziny otwarcia placówki: 

a. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 17.00, przy czym 
zajęcia programowe odbywają się w godzinach 9.00 - 16.00. 
b. Zgłaszający powinien doprowadzić Uczestnika do placówki do godziny 8.50, a odebrać do 
godziny 17.00. 
c. W przypadku późniejszego odebrania dziecka z placówki ustala się dodatkową opłatę w 
wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę, płatne przy odbiorze dziecka. 



§2 Zapisy 

1. Aby zapisać Uczestnik na Wydarzenie Zgłaszający zobowiązany jest do: 
a. Wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 

www.zabawaipoznanie.pl 
b. O wyniku kwalifikacji dziecka na półkolonie Zgłaszający zostaje poinformowany 

wiadomością e-mail w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Czas kwalifikacji może ulec 
zmianie ze względy na dużą liczbę zgłoszeń. 

c. Pobranie ze strony www.zabawaipoznanie.pl karty kwalifikacyjnej z załącznikami i 
wypełnienie ich. 

d. Dokonanie opłaty na rachunek bankowy Organizatora 
e. Dostarczenie niezbędnych dokumentów wymaganych przez Organizatora w dniu 

rozpoczęcia turnusu. 
f. Zapisy przyjmowane są wyłącznie na pełne turnusy. 
g. Zgłaszający może zapisać Uczestnika na więcej niż jeden turnus. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku: 
a. Zbyt małej liczby uczestników. 
b. Wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora (m.in. stan klęski 

żywiołowej, epidemii). 
3. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora wpłacone środki zostają zwrócone       

w całości wyłącznie na rachunek, z którego zostały dokonane przelewy. Organizator dokona 
zwrotów w przeciągu 30 dni od ogłoszenia decyzji o odwołaniu Wydarzenia. 

4. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka na półkolonie w związku z brakiem miejsc, 
odpłatność zostanie zwrócona na konto bankowe wpłacającego do końca miesiąca 
kalendarzowego. 5.

6. Uczestnikowi, który z powodu objęcia kwarantanną lub zachorowaniem na COVID-19 nie 
będzie mógł uczestniczyć w Wydarzeniu  przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu 
przez Organizatora kwoty odpowiadającej kosztom, jakie poniósł dla zorganizowania 
Wydarzenia. Wysokość potrącenia będzie zależała od konkretnego przypadku. Organizator 
podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie wartości potrąceń mogą stanowić 
większość lub całość wpłaconej kwoty. 

7. W przypadku rezygnacji z półkolonii, wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi, chyba że 
znajdzie się uczestnik na zwolnione miejsce. 

8. Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów z powodu skreślenia Uczestnika      
z listy z powodu nieprzestrzegania Regulaminu. 

9. W przypadku większej liczby zgłoszeń Organizator tworzy listę rezerwową i w przypadku braku 
dopełnienia formalności przez Zgłaszających Organizator zaprasza kolejne osoby z listy. 

§3 Płatności oraz faktury 

1. Organizator ustala, iż w każdym turnusie 15 Uczestników Wydarzenia zostanie objęta 
dofinansowaniem ze środków Miasta Gdańska.  

2. O przyjęciu na Wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty. 
3. O ostatecznym przyjęciu na Wydarzenie i uzyskaniu dofinansowania decyduje Organizator. 
4. Cena: 

• 125 zł - z dofinansowaniem ze środków Miasta Gdańska; 
• 550 zł - bez dofinansowania, przy zgłoszeniu do 18.06.2021 
• 600 zł - bez dofinansowania przy zgłoszeniu po 18.06.2021  

4. Opłaty należy dokonać w przeciągu 3 dni od przyjęcia Uczestnika na Wydarzenie na rachunek 
72 2030 0045 1110 0000 0305 1690. Tytuł przelewu: „turnus, imię i nazwisko uczestnika”. 

http://www.zabawaipoznanie.pl
http://www.zabawaipoznanie.pl


5. W przypadku braku dokonania opłaty w terminie Organizator zastrzega sobie prawo               
do anulowania zgłoszenia.  

6. Dane do przelewu zostaną przesłane po przyjęciu Uczestnika na Wydarzenie. 
7. Organizator nie rozlicza Wydarzenia za pośrednictwem Bonu Turystycznego. 
8. Faktury wystawiane są w przeciągu 7 dni od zakończenia Wydarzenia. 

• Wnioski o wystawienie faktury należy zgłosić w momencie przesyłania zgłoszenia. 

§4 Wizerunek i Prawa autorskie 

1. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, powielanie oraz utrwalanie 
wizerunku 
Uczestnika, stworzonego podczas trwania Wydarzenia, przez Organizatora. 

a. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony. 
b. Zgoda dotyczy celów informacyjno-reportażowych oraz promocyjno-reklamowych. 
c. Zgoda obejmuje wykorzystywanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych                 

na dowolnym polu eksploatacji (w szczególności poprzez stronę www oraz portale 
społecznościowe w postaci zdjęć oraz filmów). 

2. Choreografie/ widowisko stworzone podczas trwania Wydarzenia są chronione prawnie                
na mocy ustawy o Prawie Autorskim Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Choreografie/widowisko są wyłączną własnością Fundacji „Zabawa i Poznanie” – wykonywanie 
całości choreografii/ widowiska lub jej fragmentów, nauczanie fragmentów choreografii/ 
widowiska osób trzecich wymaga zgody pisemnej Zarządu. 

4. Zezwala się na pobieranie oraz udostępnianie zdjęć oraz filmów, umieszczonych                    
na oficjalnych fanpage (https://www.facebook.com/fundacja.zabawa.i.poznanie lub https://
www.instagram.com/zabawaipoznanie ) oraz stronie www.zabawaipoznanie.pl, pod 
warunkiem oznaczania Organizatora. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

§1 Warunki ogólne 

a. Dziecko może odebrać tylko rodzic/ pełnoprawny opiekun lub inna osoba na pisemny wniosek 
rodzica/ opiekuna. Dziecko może wracać samo wyłącznie na podstawie pisemnej zgody 
rodzica/ prawnego opiekuna dziecka. 

b. Zakwalifikowanie Uczestnika na Wydarzenie następuje z chwilą wypełnienia i podpisania Karty 
Kwalifikacyjnej wraz z załącznikami, złożenia jej u kierownika wypoczynku oraz uiszczenia 
opłaty za półkolonie przelewem na wskazany przez organizatora rachunek bankowy 
(sama podpisana Karta Kwalifikacyjna lub dokonanie samej wpłaty nie stanowią podstawy 
do uczestnictwa). 

c. Pierwszego dnia półkolonii rodzic jest zobowiązany do osobistego dostarczenia 
podpisanego oświadczenia dot. COVID-19.	

d. Uczestnik na czas wypoczynku ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
e. Organizator na prośbę Zgłaszającego lub Uczestnika Wydarzenia może przesłać na adres e-

mail szczegółowe warunki ubezpieczenia 



§2 Obowiązki Uczestnika i jego opiekuna 

1. Każdy uczestnik półkolonii musi posiadać (na cały turnus): Kartę Mieszkańca z aktywnym 
pakietem przejazdów lub legitymację szkolną, jeśli dziecko nie jest mieszkańcem Gdańska; 
buty na zmianę, środki ochrony osobistej w postaci osłony ust i nosa.  

2. W czasie trwania Wydarzenia Uczestnik i jego opiekun zobowiązani są do: 
a. Zdeponowania telefonu komórkowego u swojego wychowawcy i używania                   

go w wyznaczonych przez Kierownika godzinach. 
b. Posiadania odpowiedniego stroju do warunków pogodowych i informacji                      

o planowanych zajęciach. 
c. Przestrzegania regulaminu Wydarzenia i regulaminu obowiązującego w miejscu 

przebywania oraz stosowania się do poleceń wychowawców. 
d. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach objętych programem, o ile nie został zwolniony 

z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza. 
e. Punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 
f. Nie opuszczania terenu półkolonii bez wiedzy i zgody wychowawców. 
g. Dbania o czystość, porządek oraz powierzone Uczestnikowi mienie w czasie półkolonii. 
h. Traktowania wychowawców, pozostałych Uczestników i innych osób z szacunkiem. 
i. Przestrzegania przepisów prawa, ogólnych norm społecznych i zasad bezpieczeństwa 

(np. dotyczących ruchu drogowego). 
j. Informowania wychowawcy o każdej chorobie lub złym samopoczuciu. 
k. Przekazania rzeczy cennych, wartościowych oraz pieniędzy do depozytu 

wychowawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe oraz 
inne wartościowe rzeczy nie oddane do depozytu. 

l. Opiekun wypełniający Kartę kwalifikacyjną uczestnika wraz z załącznikiem jest 
zobowiązany do podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się 
dziecka oraz jego zdrowia. 

m. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej 
informacji podanej w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika. 

n. Rodzic wraz z uczestnikiem są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem opieki 
oraz zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19 podczas Wydarzenia zamieszczonym 
na stronie www.zabawaipoznanie.pl. 

3. Uczestnikom zabrania się: 
a. Nabywania, posiadania i spożywania alkoholu, tytoniu, narkotyków, oraz napojów 

energetycznych. 
b. Zabierania telefonów komórkowych, zegarków oraz smartwatchy na zajęcia 

praktyczne. 

Wszystkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika półkolonii. 

4. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Uczestnik może zostać: 
a. Upomniany 
b. Niedopuszczony do udziału w zajęciach 
c. Skreślony z listy uczestników. 

5. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez Uczestnika 
podczas Wydarzenia. 

6. W razie choroby Uczestnika, Organizator nie ponosi kosztów związanych z zakupem lekarstw   
i innych środków medycznych.


