
 

 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII  

organizowanych przez Fundację Rozwiń Skrzydła w 2019 roku 
 

1. Organizator zapewnia uczestnikom wypoczynek na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym, 
działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie 
wypoczynku dzieci i młodzieży, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z oraz celami 
statutowymi Fundacji Rozwiń Skrzydła. 

2. Wypoczynek organizowany jest w Niepublicznej Szkole Podstawowej Skrzydła przy ul. Jutrzenki 22 w Lublinie 
w formie dwóch turnusów od poniedziałku do piątku w terminie: 11-15.02.2019 oraz 18-22.02.2019 roku  
w godz. 7.00-17.00. 

3. W wypoczynku mogą brać udział dzieci w wieku 6-14 lat z możliwością indywidualnych ustaleń. 
4. Całkowity koszt udziału dziecka w jednym turnusie wypoczynku (program merytoryczny, opieka 

wykwalifikowanej kadry, bilety wstępu, całodzienne wyżywienie: śniadanie, dwudaniowy obiad, 
podwieczorek, ubezpieczenie NNW) wynosi: 

 430 zł – dzieci biorące po raz pierwszy udział w wypoczynku organizowanym przez Fundację Rozwiń 
Skrzydła, 

 400 zł – dzieci, które po raz kolejny uczestniczą w wypoczynku (kolonie/półkolonie) organizowanym 
przez Fundację Rozwiń Skrzydła, 

 rodzeństwom biorącym jednocześnie udział w turnusie wypoczynku przysługuje zniżka 50 zł/os. 
5. Program wypoczynku oraz informacje organizacyjne zostaną przesłane na adres e-mailowy Rodzica/opiekuna 

Prawnego najpóźniej 3 dni przed realizacją każdego turnusu. Program zostanie wysłany Rodzicom/Opiekunom 
prawnym, którzy wypełnili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pozostali Rodzice/Opiekunowie mogą 
zapoznać się z programem w siedzibie Organizatora.  

6. Podpisanie Regulaminu oznacza zgodę na uczestnictwo dziecka we wszystkich formach aktywności 
przewidzianych przez Organizatora wypoczynku (np. warsztaty, zajęcia sportowe, wyjścia, wycieczki).  

7. O wpisaniu uczestnika na listę decyduje kolejność zgłoszeń.  
8. Przyjmujemy zapisy wyłącznie od osób pełnoletnich.  
9. Warunkiem uczestnictwa dziecka w wypoczynku jest:  
a) zapis uczestnika: 

 drogą elektroniczną: na adres oferta@rozwinskrzydla.org, 

 pod numerem telefonu: 81 448 00 57, 506 737 140  

 osobiście w biurze Organizatora przy al. J. Piłsudskiego 16 w Lublinie od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy biura. 

b) opłata turnusu przelewem na konto organizatora: 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 najpóźniej na trzy dni 
robocze od zapisu, tytułem: Półkolonie 2019, termin, imię i nazwisko dziecka lub gotówką w biurze 
Organizatora w dniu zapisu, 

c) dostarczenie do biura Organizatora przy al. J. Piłsudskiego 16 w Lublinie najpóźniej do środy poprzedzającej 
turnus (osobiście, pocztą tradycyjną) oryginałów dokumentów: karty zgłoszeniowej, niniejszego Regulaminu, 
potwierdzenia przelewu. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Organizatora 
www.rozwinskrzydla.org oraz w biurze Organizatora, 

d) brak zachowania terminu uiszczenia opłaty/dostarczenia dokumentów skutkuje skreśleniem dziecka z listy 
uczestników.  

10. Przy zapisie należy podać następujące dane: imię, nazwisko, wiek uczestnika, data wypoczynku, telefon 
kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (więcej: Informacja 
o przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Rozwiń Skrzydła dostępna w siedzibie Organizatora 
lub na www.rozwinskrzydla.org). 

11. W przypadku rezygnacji z udziału w wypoczynku do momentu rozpoczęcia turnusu opłata będzie zwracana 
przez Organizatora pod warunkiem zapewnienia zastępstwa i uiszczenia opłaty przez osobę zastępującą. 
Po rozpoczęciu przez dziecko wypoczynku opłata nie będzie zwracana. 

12. Do obowiązków uczestnika wypoczynku należy przestrzeganie zasad ustalonych przez kadrę turnusu: 
a) czynny udział w zajęciach, 
b) przychodzenie na miejsce wypoczynku najpóźniej na 8.30 chyba, że Organizator zaznaczy w programie 

inaczej, 



 

 

c) opuszczanie miejsca wypoczynku jedynie pod opieką osób wskazanych na piśmie przez Rodziców/Opiekunów 
prawnych lub samodzielnie na mocy pisemnego oświadczenia Rodziców/Opiekunów prawnych  
(stosowne oświadczenia w informacji uzupełniającej), 

d) zakaz spożywania i przetrzymywania wyrobów tytoniowych, alkoholu, środków odurzających, 
e) traktowanie z szacunkiem siebie i innych osób, 
f) przestrzeganie regulaminu szkoły, na terenie której organizowany jest wypoczynek i regulaminów 

odwiedzanych miejsc, 
g) bezwzględny zakaz samodzielnego oddalania się z miejsca realizacji wypoczynku (w tym zajęć, wycieczek) 
h) zakaz nagrywania obrazu i dźwięku bez zgody kierownika wypoczynku, 
i) informowanie kadry turnusu o złym samopoczuciu oraz wszelkich niepokojących incydentach, 
13. Uporczywe łamanie Regulaminu skutkuje wykluczeniem uczestnika z wypoczynku bez możliwości zwrotu jego 

kosztów. 
14. Za szkody wyrządzone przez dziecko podczas wypoczynku odpowiedzialność ponoszą Rodzice/Opiekunowie 

prawni. 
15. Organizator odradza zabieranie na wypoczynek przedmiotów wartościowych (telefony komórkowe, sprzęt 

audio, biżuteria, itp.) i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 
16. Relacja fotograficzna z wypoczynku zostanie zamieszczona na fanpage’u FRS na FB (zachęcamy 

do uzupełniania zgody na udostępnienie wizerunku – dokumentacja dodatkowa). 
17. Rodzic/opiekun prawny potwierdza przyprowadzenie/odbiór dziecka z wypoczynku własnoręcznym 

podpisem.  
18. Uczestnik powinien być wyposażony w: legitymację szkolną (uczniowie SP), obuwie na zmianę (nadające się 

do ćwiczeń na sali gimnastycznej), strój umożliwiający udział w zajęciach sportowych lub strój na zmianę, 
wodę/sok do picia.  

 
Akceptuję powyższy Regulamin 
 

Miejscowość Data Mama/Opiekun prawny Tata/Opiekun prawny Uczestnik wypoczynku 

     

 


