
REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2020 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki 
uczestnictwa w Półkoloniach Zimowych 2020 „EDUN Korepetycje”.  

2. Półkolonie zimowe to zorganizowana forma spędzania czasu dla dzieci w wieku od 6 
do 13 lat, prowadzona przez Centrum Korepetycyjne EDUN ul. Armii Krajowej 7-8 w 
Elblągu w grupie nie większej niż 25-cio osobowej pod opieką co najmniej dwóch 
wychowawców. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półkolonii i zobowiązuje do 
przestrzegania zasad i warunków uczestnictwa. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Półkoloniach Zimowych jest przekazanie do sekretariatu 
Edun Korepetycje wypełnionego formularza karty kwalifikacyjnej, uiszczenie opłaty w 
wysokości 100zł oraz uiszczenie pozostałej opłaty za półkolonie wg cennika, będącego 
załącznikiem nr 1 do umowy o świadczenie usług Półkolonii Zimowych.  

5. Podpisanie umowy o świadczenie usług Półkolonii Zimowych oznacza akceptację 
niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów, a tym samym zapoznaniem z nim 
uczestników półkolonii. 

6. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzają i odbierają z półkolonii Uczestnika we 
własnym zakresie i są odpowiedzialni za bezpieczną drogę w obie strony. 

7. Uczestnicy półkolonii przebywają pod stałą opieką wychowawców Edun od godz. 7:00 
do godz. 16:00. 

8. Uczestnika półkolonii może odebrać osoba upoważniona przez Rodzica/Opiekuna na 
piśmie przekazanym do sekretariatu Edun, po okazaniu dokumentu tożsamości. W 
takim przypadku Rodzic/Opiekun jest zobowiązany każdorazowo informować 
telefonicznie sekretariat Edun (tel. 55 621 29 28 lub 796212922). 

9. Rezygnacja z części zajęć nie uprawnia do ubiegania się o zwrot opłaty. 
10.Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

-  spokojnego wypoczynku, 
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas danego turnusu, 
- korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji 
programu półkolonii, 
- uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy, 
- wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie półkolonii. 

11.Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 
- zapoznać się z regulaminem i programem Półkolonii Zimowych Edun, 
- przestrzegać regulaminu Półkolonii Zimowych Edun, 
- wykonywać polecenia wychowawców, 
- przestrzegać harmonogramu dnia, 
- czynnie uczestniczyć w programowych zajęciach, 
- przestrzegać zasady higieny i kultury osobistej,  
- dbać o dobrą atmosferę w grupie, 
- szanować swoją i cudzą własność oraz odmienne poglądy, 
- nie rozwiązywać nieporozumień w sposób siłowy, 
- nie oddalać się samowolnie od grupy i opiekunów, 
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- dostosować się do sugesai wychowawców dotyczących ubioru (np. strój sportowy,       
pełne buty, nakrycie głowy itp.) 
- przestrzegać ogólnych zasad BHP i ppoż., 
- poinformować wychowawcę półkolonii o wszelkich zaistniałych wypadkach czy 
problemach. 

12. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: 
- dostarczyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii (druk Edun) i  
dokonać wpłaty w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę 
uczestników. 
- dokonać całej wpłaty za turnus zgodnie z cennikiem najpóźniej dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem turnusu.  

Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu. 
- zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na dwa tygodnie przed jego 
rozpoczęciem w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) 

Nr konta: ING Bank Śląski 
02 1050 1940 1000 0091 4486 2472 

Tytułem: imię i nazwisko UCZESTNIKA i wybrany turnus 

13. Za szkody spowodowane przez uczestnika półkolonii w trakcie pobytu na turnusie (w 
siedzibie Edun i podczas zaplanowanych wyjść zewnętrznych) odpowiada Rodzic/
Opiekun prawny uczestnika. 

14.W przypadku rażącego łamania zasad regulaminu uczestnictwa w Półkoloniach 
Zimowych, samowolnego oddalenia się uczestnika bądź nie wykonywania poleceń 
wychowawców/opiekunów, Edun Korepetycje zastrzega sobie prawo do zastosowania 
środków dyscyplinarnych w stosunku do uczestnika półkolonii włącznie ze skreśleniem 
z listy uczestników półkolonii i niezwrócenie opłaty za niewykorzystaną część 
turnusu). 

15.Organizator Półkolonii Zimowych Edun zobowiązuje się do zapewnienia: 
- ubezpieczenia uczestników półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
- jednego ciepłego posiłku poza Edun oraz drugie śniadanie -woda, herbatka są bez 
ograniczeń. 
- wykwalifikowanej kadry do realizacji programu półkolonii,  
- realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii, 
- natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii o 
zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych, 

16. Edun Korepetycje nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do uczestników 
półkolonii pozostawione na terenie Edun lub zniszczone przez innych uczestników 
półkolonii. 

17. Edun zastrzega sobie, że jeżeli na wybrany termin półkolonii nie zakwalifikuje się 
minimum 10 uczestników, zaproponuje inny termin lub zwróci całość opłaty. 

18. Edun zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie półkolonii 
podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają 
bezpośredniego wpływu. 
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