
REGULAMIN PÓŁKOLONII  

Stajnia „Jeździecki azyl” 

 

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, 

umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 do 16 lat. 

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godziny 9:00 do godz. 14:00. 

3. Rodzice (prawni Opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania dzieci na zajęcia o godz. 9:00 oraz punktualnego 

odbioru dziecka z zajęć o godz. 14:00. W przypadku niemożności odbioru dziecka do godziny 14:00 spowodowanego 

siłą wyższą prosimy o poinformowanie o tym fakcie Organizatora półkolonii. Rodzic może upoważnić inną osobę 

lub wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka po zajęciach. 

4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do Stajnia „Jeździecki azyl”  

i z powrotem. 

5. Uczestnicy półkolonii maja prawo do: 

a) spokojnego wypoczynku; 

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, grach i organizowanych imprezach; 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii; 

6. Uczestnicy maja obowiązek: 

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców; 

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia; 

c) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni 

są rodzice lub prawni opiekunowie); 

d) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków; 

e) przestrzegać zasad poruszania się po ośrodku; 

f) posiadać strój wygodny sportowy umożliwiające wygodny udział w organizowanych grach i zabawach. 

Zalecamy strój sportowy: 

✓ strój do jazdy konnej – długie, wygodne spodnie, nie powodujące obtarć (bryczesy, getry ); 

✓ buty na płaskiej, sztywnej podeszwie, buty sportowe na zmianę; 

✓ mile widziane czapsy, toczki (dzieci nie posiadające toczka lub kasku otrzymają na czas jazdy 

stajenny );  

✓ kurtkę przeciwdeszczową; 

✓ nakrycie głowy, czapka z daszkiem; 

✓ inne wg własnego uznania, np: spray przeciw owadom, krem z filtrem UV, itp. 

7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, 

nieprzestrzeganie regulaminu szczególnie w zakresie zachowania zagrażającego bezpieczeństwu będzie karane 

naganą udzieloną  w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z 

udziału w półkoloniach. 

8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione prze uczniów podczas półkolonii oraz  za zniszczenia rzeczy 

należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

9. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 

muzyki, laptopów itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

10. Rodzice/opiekunowie wpłacają zadatek w wysokości 200 zł  nie później niż 30 dni po ustaleniu daty turnusu. Zadatek 

jest bezzwrotny, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie półkolonijnej, z wyjątkiem sytuacji, w której dany turnus 

nie odbędzie się z winy organizatora.  

11. Pełna opłata za półkolonie winna być wniesiona w pierwszym dniu turnusu. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania turnusu bez podania przyczyn (np. z powodu warunków 

pogodowych silne burze i wiatry). 

13. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacjami o półkoloniach i regulaminem półkolonii.  

 

Zgadzam się z przedstawionymi warunkami uczestnictwa mojego dziecka na półkoloniach.  

 

Zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za pobyt mojego dziecka na półkoloniach.  

 

 

 

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  ……………………………………………………………………… 


