
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2022 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy  

w Dzielnicy Żoliborz z dnia 06 maja 2022 roku. 

 

                   

REGULAMIN LETNICH SPORTOWYCH  PÓŁKOLONII OSiR ŻOLIBORZ 

 

1. Organizatorem półkolonii pod nazwą „Letnie sportowe półkolonie” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz. 

2. Regulamin określa zasady udziału w półkoloniach. 

3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od poniedziałku do piątku,  

od godz. 8.00 do godz.17.00.  

 

4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a. spokojnego wypoczynku 

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu  

c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów sportowo-rekreacyjnych oraz pomocy 

dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu półkolonii  

d. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry półkolonii 

e. poszanowania swoich poglądów i przekonań 

f. zgłoszenia opiekunowi zastrzeżenia dotyczące realizacji programu oraz zachowania innych 

uczestników półkolonii 

g. kontaktowania się telefonicznie z osobami bliskimi w czasie wyznaczonym przez opiekunów. 

 

5. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:  

a. przestrzegać regulaminu półkolonii 

b. przestrzegać obowiązujących regulaminów poszczególnych obiektów, na których będą odbywać się 

zajęcia programowe 

c. bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów, instruktorów i ratowników 

d. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia  

e. brać udział w realizacji programu półkolonii  

f. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość  

g. szanować mienie, sprzęt sportowy oraz pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko 

materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie) 

h. korzystać ze sprzętu i wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem 

i. zachowywać się zgodnie z zasadami dobrego wychowania 

j. bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć 

programowych, w tym przestrzegania zasad poruszania się po drogach w trakcie wycieczek 

k. uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, 

aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć 

strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe, strój kąpielowy, klapki,  ręcznik, krem z filtrem i 

nakrycie głowy 

l. uczestnik półkolonii zobowiązany jest mieć ze sobą legitymację szkolną przez cały turnus. 

ł. uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących wymogów reżimu 

sanitarnego oraz działań Organizatora w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wszystkich uczestników półkolonii. 

 



 

 

 

 

6. Uczestnikom półkolonii zabrania się: 

a. opuszczania terenu Ośrodka bez wiedzy wychowawcy 

b. oddalania się od grupy podczas zajęć bez wiedzy wychowawcy 

c. korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć 

d. stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczestników półkolonii  

e. przywłaszczania cudzych rzeczy 

f. posiadania i palenia papierosów, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających 

g. posiadania przedmiotów ostrych, łatwopalnych, pirotechnicznych i innych, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu pozostałych uczestników półkolonii. 

 

7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w 

ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za 

półkolonie).  

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonanych przez innych uczestników.  

 

9. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek:  

a. dostarczyć wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Półkolonii najpóźniej na 7 dni przed 

wybranym turnusem. 

b. udostępnić organizatorowi kontakt telefoniczny zapewniający szybką komunikację 

c. przyprowadzić na codzienną zbiórkę zdrowe dziecko, bez objawów jakiejkolwiek infekcji 

d. rodzic/opiekun prawny uczestnika półkolonii zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka z 

półkolonii w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów choroby/infekcji takich, jak: 

podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności. 

e. zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem.  

W przeciwnym wypadku zaliczka nie zostanie zwrócona. 

 

10. Opłaty: 

a. koszt jednego turnusu wynosi 695 zł, przy czym rodzic/opiekun prawny ma prawo skorzystać ze 

zniżki w wysokości 50 zł w przypadku: 

- dziecka uczęszczającego na zajęcia Żoliborskiej Szkoły Pływania 

- dziecka biorącego udział w więcej niż jednym turnusie 

- zapisania swojego każdego kolejnego dziecka na jeden z turnusów 

Rabaty nie sumują się. 

b. należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł, w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na 

listę uczestników, do dnia 25 maja 2022r 

c. należy dokonać wpłaty pozostałej części kwoty za turnus, tj. 495 zł  najpóźniej na 7 dni przed jego 

rozpoczęciem - brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu 

d. wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe OSiR Żoliborz o numerze  

52 1030 1508 0000 0005 5047 5006. 
e. tytuł wpłaty: Półkolonie, imię i nazwisko dziecka, wybrany turnus 

 

 

 



 

 

f. w przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt drogą mailową na adres 

sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl najpóźniej w dniu dokonania opłaty, podając niezbędne dane do jej 

wystawienia. 

 

11. Organizator zapewnia uczestnikom półkolonii obiad oraz podwieczorek według standardowej 

diety. Drugie śniadanie uczestnicy spożywają we własnym zakresie. 

12. Kontakt dla rodziców/opiekunów prawnych w trakcie półkolonii: Edyta Kordowska,   

tel. 885 556 773. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią powyższego regulaminu i akceptuję jego treść.  

 

 

 

 

Warszawa, dn.…………………………………..                                Podpis rodzica: ……………………………… 
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