
    Multisportowe półkolonie z Bałtykiem 2022   

REGULAMIN 

ORGANIZATOR: SKS Bałtyk Gdynia 

 

1) W celu zrealizowania każdego z turnusów minimalna liczba uczestników nie może być mniejsza niż 10. 

 

2) Organizator zastrzega sobie możliwość przepisania uczestnika do innego turnusu po konsultacji z 

prawnym opiekunem dziecka oraz niedopuszczenia dziecka: które nie ukończyło 5. roku życia, zdradza 

objawy chorobowe (COVID-19) lub miało kontakt z osobą zarażoną lub przebywającą na kwarantannie.  

 

3) Płatność za udział w półkoloniach należy uiścić albo poprzez jednorazową wpłatę albo w dwóch 

etapach: I-dokonanie płatnej rezerwacji, II - dopłata do całości, przy czym:  

a) rezerwacja w formie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 zł jest gwarancją miejsca na turnusie,  

b) płatność całkowita powinna nastąpić najpóźniej na 7 dni  przed startem turnusu. Decyduje data 

wpływu na konto organizatora.  

 

4) Całkowity koszt udziału w półkoloniach: 580 złotych. 

RABATY: 

-  dla zawodników Akademii Bałtyk Gdynia –50 zł rabatu za udział w turnusie, 

-  dla uczestników więcej niż jednego turnusu - 40 zł rabatu za udział w każdym kolejnym turnusie, 

-  dla rodzeństwa - 50 zł rabatu za drugie i kolejne dziecko na turnusie, 

- dla uczestników półkolonii z Bałtykiem 2021 – 30 zł rabatu 

Rabaty nie łączą się i nie sumują. Uczestnik wybiera jeden z rodzajów rabatów.  

 

 

 I TURNUS TRWA 4 DNI : 

 28.06-01.07 (wtorek – piątek) 

 

Całkowity koszt udziału w I turnusie: 464 złotych. 

RABATY: 

-  dla zawodników Akademii Bałtyk Gdynia –40 zł rabatu za udział w turnusie, 

-  dla uczestników więcej niż jednego turnusu - 30 zł rabatu za udział w każdym kolejnym turnusie, 

-  dla rodzeństwa - 40 zł rabatu za drugie i kolejne dziecko na turnusie, 

- dla uczestników półkolonii z Bałtykiem 2021 – 24 zł rabatu 

 

 

5) Rezygnacja z udziału w półkoloniach po rozpoczęciu turnusu, skrócenie udziału, wykluczenie z powodu 

zachowania niezgodnego z regulaminem lub niewykorzystanie części oferty organizatora nie 

upoważniają organizatora do zwrotu poniesionych kosztów. 

 

6) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych uczestnik zostanie odseparowany od 

grupy, zbadany przez służby medyczne a opiekun prawny zostanie niezwłocznie powiadomiony o 

zaistniałej sytuacji. 



 

7) Uczestnik półkolonii zobowiązany jest zabrać ze sobą: 

a)  legitymację szkolną 

b) strój do ćwiczeń : koszulka, spodenki, spodnie dresowe, skarpetki na zmianę oraz obuwie 

sportowe 

 

8) Organizator półkolonii nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe itp.), 

pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik zabierze na wypoczynek.  

 

9) Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. jest dopuszczalne wyłącznie w czasie 

wskazanym przez wychowawcę.  

 

10) Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.  

11) Uczestnik półkolonii ma prawo do: 

- bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika półkolonii i wychowawców, 

- brania udziału we wszystkich zajęciach, 

- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu kolonijnego 

 

 

12)   Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:  

- wykonywania poleceń wychowawców (w szczególności reżimu sanitarnego i profilaktyki zdrowia), 

- poddania się każdorazowemu badaniu temperatury 

- zachowania porządku na terenie GCS, podczas wycieczek i w każdym innym miejscu, 

- dbać o higienę osobista i przestrzegać reżimu sanitarnego (według wskazówek wychowawców) 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez wychowawców  

- bezwzględnego posłuszeństwa (wobec wychowawców) podczas wycieczek, gier i zabaw sportowych. 

 

13) Uczestnicy postępujący wbrew regulaminowi mogą zostać wykluczeni z dalszego udziału w turnusie.  

 

14) Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka w 

obowiązkowej karcie kolonijnej. Oryginał karty, podpisany przez rodziców/opiekunów, musi trafić do 

organizatora najpóźniej na trzy dni przed startem turnusu.  

 

15) Obowiązkiem uczestnika półkolonii jest informowanie wychowawcy przed przystąpieniem do 

wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych 

ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie danego ćwiczenia.  

 

16) Każdemu uczestnikowi półkolonii organizator zapewnia:  

kamizelkę odblaskową, dwa posiłki (drugie śniadanie i obiad dwudaniowy), litr wody 

niegazowanej,  opiekę wykwalifikowanej kadry, transport, bilety wstępu na atrakcje 

uwzględnione w ramowym planie dnia, stosowanie reżimu sanitarnego (zajęcia w małych grupach, 

pomiar temperatury, płyn do dezynfekcji) 

 

 

17) Dane do przelewów i sposób ich wypełniania:  



SKS Bałtyk Gdynia ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia,  

mBank: 19 1140 2017 0000 4802 1287 3757  

Tytuł: Półkolonie, imię i nazwisko uczestnika, turnus  

 

KONTAKT: 

tel.: 601-331-930 

e-mail: polkolonie@baltykgdynia.pl    
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