
WAKACJE ZE SZTUKĄ. PÓŁKOLONIE W OLIWSKIM RATUSZU KULTURY 
REGULAMIN 

 
1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców/instruktorów w trakcie 
trwania turnusu w godzinach 8.30-16.30, w Oliwskim Ratuszu Kultury, Gdańsk, ul. Opata J. 
Rybińskiego 25. 
 
2. Za dowóz i odbiór dziecka odpowiadają rodzice/opiekunowie. 
 
3. W przypadku odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic lub opiekun, wymagane jest 
złożenie upoważnienia i podania pełnych danych osobowych osoby odbierającej dziecko 
(numer dowodu osobistego). 
 
4. W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika półkolonii zobowiązany jest do 
wskazania zaburzeń, alergii lub chorób podopiecznego. 
 
5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a) spokojnego wypoczynku, 
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu, 
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 
półkolonii, 
d) wnoszenia próśb i skarg kierując je do wychowawcy grupy. 

 
6. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców/instruktorów, 
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
c) brać udział w realizacji programu półkolonii, 
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 
e) szanować miejsce, mienie oraz pomoce dydaktyczne zapewnione przez 
organizatora - za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są 
rodzice lub opiekunowie, 
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 
g) przestrzegać zasad bezpieczeństwa swojego i innych oraz zasad poruszania się po 
drogach,  
h) posiadania ubrań stosownych do zapowiadanych aktywności oraz warunków 
atmosferycznych. 

 
7. Nieprzestrzeganie regulaminu, samowolne oddalenie się od opiekunów, niewykonywanie 
poleceń wychowawców/instruktorów, może skutkować upomnieniem, a w ostateczności 
wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii (bez możliwości zwrotu opłaty za turnus). 
 
8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii 
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 
Telefony i cenne przedmioty oraz pieniądze mogą zostać zdeponowane u kierownika kolonii. 
 
9. Rezerwacja miejsca i opłaty:  



a) rezerwacji miejsca należy dokonać przysyłając mail z imieniem, nazwiskiem 
dziecka, datą urodzenia i wybranym terminem turnusu 
b) potwierdzenie rezerwacji następuje drogą mailową na adres: 
m.switala@wspolnotagdanska.pl  
c) rodzic/opiekun zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za turnus w wysokości 
660,00 zł do 3 dni po potwierdzeniu rezerwacji, następnie dostarczenia do siedziby 
organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej do pobrania na stronie 
www.ratuszkultury.pl lub w siedzibie Organizatora.  
d) rezerwacje nieopłacone w ww. terminie zostają anulowane, a miejsce 
udostępnione innym zainteresowanym osobom 
e) opłatę należy wnieść na poniższy rachunek bankowy, wpisując w tytule półkolonie, 
nazwisko dziecka, termin turnusu:  81 1020 1811 0000 0002 0125 1966  
Fundacja Wspólnota Gdańska, ul. O. J. Rybińskiego 25, 80-320 Gdańsk 

 
10. W przypadku, jeśli nie zbierze się minimalna grupa uczestników turnusu – 13 osób, 
Organizator zastrzega sobie prawdo do odwołania turnusu. W tym przypadku wszystkie 
opłaty od uczestników zostaną zwrócone.  
 
11. Publikacja wizerunku. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników wypoczynku, 
akceptując niniejszy regulamin, wyrażają nieograniczoną czasową zgodę na publikację 
wizerunku uczestników przez Fundację Wspólnota Gdańska, w formie zdjęć i filmów, w 
celach informacyjnych oraz na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej, 
prowadzonej za pomocą strony internetowej, mediów społecznościowych oraz materiałów 
drukowanych. 
Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta lub ograniczona w całości lub w części. 
Cofnięcie lub ograniczenie zgody następuje poprzez złożenie odpowiedniego pisma do 
organizatora wypoczynku. 
 
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem/łam się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję 
jego treść. 
 
Gdańsk…………………………………..  
 
 
Podpis rodzica:………………………………… 
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