
 
 

 
 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII 

 

 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 

1. Forma wypoczynku PÓŁKOLONIA SPORTOWA 

2. Adres Tor Tenis Squash (korty tenisowe obok skateparku, ul.Jagiellończyka, tereny MOSIR-u), tel. 506 137 117 

3. Czas trwania wypoczynku od .......................................... do ………………......................... 

W godzinach 10.00 – 15.00 (proszę pamiętać, że poza tymi godzinami dziecko nie ma zapewnionej opieki) 

II.  WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK 

1. Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................. .............................. 

2. Data urodzenia ...................................................  PESEL (dziecka) ........................................................... 

3. Telefon do rodziców w czasie pobytu dziecka na półkoloniach( na nr opiekuna nr 1 będą wysyłane smsy z planem na 

każdy dzień)  
opiekun 1: ……………….……………………………………..tel.:..............................................................  
opiekun 2: ……………….………………………………………..tel.:.............................................................. 

4. E-mail   ................................................................................................................................................... 

Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku dziecka w wysokości   …….................................. zł  

słownie .....................................................................................................................................................zł 

5. W przypadku choroby uczestnika zajęć lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym koszty półkolonii nie są 

zwracane( 5 dni przed rozpoczęciem półkolonii wpłacona kwota nie jest zwracana) 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

1. Czy dziecko jest na coś uczulone?     TAK / NIE  

Jeśli tak, to na co? …..................................................................................................................... 

2. Czy przyjmuje leki?      TAK / NIE 

Jeśli tak, to jakie? …...................................................................................................................... 

3. Czy korzysta z inhalatora? (astma)     TAK / NIE 

4. Oświadczam, że  dziecko   jest zdrowe i może brać udział w zajęciach sportowych  TAK / NIE 

5. Zgadzam się na samodzielny powrót do domu mojego dziecka z półkolonii  TAK / NIE 

6. Inne ważne uwagi o dziecku dla organizatora…………………………………………………………………..  

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................... 

7. Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej 

opieki dziecku w czasie trwania wypoczynku 

 

                                                   Zapoznałem się z kartą półkolonii  i akceptuję wszystkie jej postanowienia: 

 

Mielec, dn. …………………………………………                                       ……………………………………. 

 
( czytelny podpis uczestnika/ rodzica/ opiekuna)  

WYPEŁNIA ORGANIZATOR 

DATA PRZELEW W ZŁ GOTÓWKA W ZŁ TENIS MAX 

    



 

REGULAMIN PÓŁKOLONII 

 

1. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 7 -13 lat. 

 
2. Półkolonie odbywają się w cyklu turnusów tygodniowych (od poniedziałku do piątku), w godz. 10.00 – 15.00. 

 
3. Warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na wybranym turnusie jest wypełnienie karty  i dokonanie wpłaty. Karty nie 

podpisane, traktowane są jako nieważne. 

 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni  
dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem turnusu, co 
uprawnia do zwrotu kosztów. 

 
6. Za nieobecność uczestnika lub rezygnację przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania turnusu zwrot kosztów nie 

przysługuje. 

 

7. O konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w „planie zajęć” organizator zobowiązuje się poinformować 
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka możliwie jak najszybciej poprzez sms-a. 

 
8. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub  przyprowadzenia później. Fakt  ten  należy  ustalić  każdorazowo  

z  wychowawcą półkolonii  telefonicznie lub osobiście. 
 

9. Rodzice/ Opiekunowie  mają obowiązek zgłoszenia odbioru  dziecka  z półkolonii u wychowawcy półkolonii. 

 

9. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dowodem tożsamości oraz pisemnym upoważnieniem 
od Rodzica/ Opiekuna. O takim fakcie każdorazowo Rodzic / Opiekun informuje telefonicznie wychowawcę 
półkolonii. 

 
10. Uczestnictwo w półkolonii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody opiekunów prawnych na wykorzystanie 

wizerunku dziecka w fotorelacjach, utrwalonego podczas zajęć. 

 
11. Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni 

uczestnika (KC Art. 427). 

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika. 

 
13. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do respektowania wszystkich poleceń wychowawców i do przestrzegania zasad 

BHP i P. Poż. 
 

14. Uczestnik półkolonii, który nie będzie wykonywał poleceń wychowawcy oraz utrudniał prowadzenie zajęć, otrzyma 
upomnienie, włącznie z możliwością przerwania półkolonii bez zwrotu kosztów.  

 
 
 
 
 

                                                Zapoznałem się z kartą półkolonii  i akceptuję wszystkie jej postanowienia: 

 

Mielec, dn. …………………………………………                                       ……………………………………. 

 
( czytelny podpis uczestnika/ rodzica/ opiekuna) 

 


