
REGULAMIN  półkolonii „Skarb Piratów na Złotej Górze” 
KARTUSKIEGO CENTRUM KULTURY W KARTUZACH 

 
Organizator zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie Centrum Sportów 
Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej. 
W formie zajęć zaproponujemy uczestnikom dużo gier i zabaw związanych tematycznie z 
szeroko pojmowaną wiedzą marynistyczną, stanowiącą doskonały wstęp do ogólnej 
wiedzy o świecie (geografia, ekologia, historia, tradycje i przesądy ludzi związanych z 
morzem) jak i niemałą dawkę specjalistycznej wiedzy żeglarskiej (słownictwo, budowa 
jachtu, węzły i osprzęt żeglarski, kierunki kursów względem wiatru). 
 
Regulamin półkolonii „Skarb Piratów na Złotej Górze”. 
1. Organizacja turnusu:  
Półkolonie odbędą się w dwóch terminach: 
6-10 lipca 2020 r. 
3-7 sierpnia 2020r. 
2. Odpłatność uczestników: pobyt jest płatny, za każdy turnus 450,00 (czterysta 
pięćdziesiąt złotych 00/100). Dla rodzeństwa zniżka 10%. Karta Dużej Rodziny 10%. 
Po zgłoszeniu uczestnika należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w  terminie 7 dni od daty 
złożenia zgłoszenia, natomiast całość uregulować najpóźniej na dwa tygodnie przed 
zaplanowanym turnusem. W sytuacji rezygnacji zaliczka nie ulega zwrotowi. 

Na składniki ceny składają się: 

• Opieka instruktorów 

• Woda, herbata, sok, owoc, ciepły posiłek(obiad) 

• Materiały dydaktyczne do zajęć 
Nabór  wiekowy 5-8 (15 osób), zajęcia przewidziane w godzinach  od 8:00 do 16:00. 
3. Zapisu można dokonać tylko za przekazaniem wypełnionego prawidłowo formularza 
zgłoszeniowego uczestnika, podpisanego przez Rodzica/Opiekuna/. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku  ze względu na zbyt 
małą liczbę zapisanych uczestników. 
5. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem opiekunów oraz kierownika wypoczynku 
wg harmonogramu. 
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie pobytu 
oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych 
uczestników – odpowiedzialność rodziców . 
7. Organizator nie zaleca przynosić  cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych 
(telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego 
typu przedmioty. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w sytuacjach,  gdy program 
nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora. 
Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia 
firmy ubezpieczającej. 
9. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia 
Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 
10. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika wypoczynku. 
11. Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez 
uczestników. 
12. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne 
do przeprowadzenia zajęć. 
13. Kierownik turnusu jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest 
czuwać nad zgodnością pobytu z obowiązującymi przepisami. 



14. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć 
dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w  
15. zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także 
zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia. 
16. Opiekun ma obowiązek: 

−  Zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi będącymi kartami kwalifikacyjnymi 
uczestników wypoczynku. 

− Prowadzenia dziennika zajęć. 

− Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia. 

− Pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki. 

− Sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz 
innych czynności opiekuńczych. 

− Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku. 

− Poszanowania godności każdego uczestnika. 

− Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia 

− Po zakończeniu zajęć Wychowawca ma obowiązek dostarczyć do Kierownika 
uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem zajęć. 

17. Rodzice: 

− są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z 
planem zajęć. 

− są obowiązani powiadomić w formularzu zgłoszeń o stanie zdrowia dziecka 

− są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca 
transportu na wypoczynek i z powrotem. 

− w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które 
mogą odbierać dziecko z wypoczynku i załączyć je do karty kwalifikacyjnej. 
18. Uczestnicy mają obowiązek: 

− wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia 
− przestrzegać regulaminu 
− dbać o czystość i porządek 
− przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę 
− mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie 
− dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach 
− każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież letnią, czapkę  

z daszkiem, krem chroniący przed słońcem 
− uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia 

sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 
− samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie 

wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje 
następujące konsekwencje: 
✓  Upomnienie przez wychowawcę. 
✓  Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 
✓  Powiadomienie rodziców  o zachowaniu. 
✓  Wykluczenie z wypoczynku. 

Podczas pobytu na turnusie obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i 
przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to 
uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach, 
19. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika wypoczynku jego 
Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

 
19.  Zgłoszenie dziecka do udziału a w szczególności wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej jest 
jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu Wakacyjnego Wypoczynku  w  Kartuskim 
Centrum Kultury w Kartuzach. 


