
REGULAMIN PÓŁKOLONII 
 

„Sportowe półkolonie z MOSiR-em to świetna zabawa” 
Żory, AZ’ 2020  

 
 
I. ORGANIZATOR 

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach z siedzibą 
w Żorach ul. Wolności 36a 

 
II. CEL 

1) Popularyzacja sportowo-rekreacyjnego wypoczynku, 
jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

2) Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. 
3) Zapewnienie wolnego czasu podczas zimowych ferii 

III. TERMIN, MIEJSCE 
1) Półkolonie odbędą się w terminie: 

 - 20.01 – 24.01.2020.   
2) Miejsce organizacji półkolonii: Hala Sportowa, ul. Folwarecka 

10. 
3) Godziny pobytu dzieci na półkoloniach: od 9.00 do 16.00. 

  
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) Organizator ustala wiek dziecka od 6 do 13 lat.  
2) Rodzic/ opiekun prawny powinien dokonać pełnej wpłaty w 

wysokości 330 zł*.,  
3) Rodzic/ opiekun prawny winien także złożyć komplet 

dokumentów, a w nim: 
a) czytelnie podpisane oświadczenia (załącznik nr 1)**, 

zawierające informacje: 
(1) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

dziecka w sportowo-rekreacyjnych półkoloniach,  
(2) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

i zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka 
(3) o zapoznaniu i stosowaniu się do treści niniejszego 

regulaminu. 
4) Rodzic/ opiekun prawny winien dostarczyć czytelnie 

wypełnioną kartę kolonijną (załącznik nr 2)** zgodnie z 
dokumentem tożsamości i zweryfikowaną podczas składania 
dokumentów. 

 



 
 
V. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia z dokonaniem całości wpłaty z kompletem ww. 
dokumentów, zawartych w pkt. IV, ppkt.3-4 będą przyjmowane 
codziennie, do dnia 13.01.2020 w godz. 8.00 – 20.00, w kasie 
hali sportowej ul. Folwarecka 10 w Żorach (wskazane 
wcześniejsze pobranie odpowiednich dokumentów ze strony 
organizatora lub kasie Hali sportowej lub biurze nr 3 u 
organizatora. 

2. Organizator ustala w dniu 14.01.2020, o godz. 16.30 zebranie 
organizacyjne z rodzicami dzieci zakwalifikowanymi do udziału 
w półkoloniach, na którym rodzicom zostaną omówione sprawy 
organizacyjne.  

 
  
PROGRAM POBYTU 

3. Organizator ustala ramowy program: 
a) godz. 9.00 zbiórka, śniadanie, 
b) godz. 9.30 – 15.00 zajęcia programowe z instruktorem 

zgodnie z harmonogramem, 
c) godz.15.30 obiad,  
d) godz.16.00 rozwiązanie zajęć, zakończenie. 

 
4. Proponowane zajęcia w tygodniu: 
 poniedziałek powitanie uczestników, śniadanie, podział na 
 grupy, zapoznanie z programem, integracja w grupach, gry 
 i zabawy, warsztaty z instruktorami i trenerami sportu, m.in. 
 tenis ziemny, bule, taniec, fotografia, karate, tenis stołowy, 
 wtorek – wycieczka wyjazdowa,  
 środa – wyjście do kina, konkursy z nagrodami, gry i  zabawy 
 zespołowe, 
 czwartek – wycieczka do studia tańca – warsztaty, spotkanie 
 przy herbatce w Herbaciarni „U Janeczki”, zwiedzanie 
 i warsztaty w Muzeum Miejskim, wyjście do parku 
 wodnego Aquarion  
 piątek – dzień sportu z niespodzianką, zajęcia sportowo-
 rekreacyjne z  instruktorem, m.in. bule, stołowy, karate, rolki, 
 gry i zabawy  podsumowanie półkolonii, zakończenie 
 turnusu,” 
 
 



VI. Miejsce zbiorki 
1. Miejscem zbiórki dzieci jest Hala Sportowa MOSiR-u, 
ul Folwarecka 10, dzieci będą przyprowadzane przez rodziców na 
miejsce zbiórki codziennie o godz. 9.00 i odbierane o godz. 16.00. 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przewiduje się utworzenie jednego turnusów z udziałem 45. 
2. Dzieci będą podzielone na mniejsze grupy, max do 15 osób. 
3. W ramach półkolonii dzieci skorzystają z jednej wycieczki 

autokarowej, z wyjścia na basen i do kina (w przypadku 
choroby lokomocyjnej dziecka, w razie potrzeby, rodzic we 
własnym zakresie zaaplikuje stosowne lekarstwo). 

4. Za wyjątkiem wtorku dzieci pod okiem wykwalifikowanej kadry 
wychowawców i instruktorów będą uczestniczyć codziennie w 
zajęciach sportowo-rekreacyjnych. W tym celu winny posiadać 
zmienny strój i obuwie sportowe, a w przypadku wyjścia na 
basen, strój i ręcznik kąpielowy. 

5. Zajęcia będą się odbywać w hali sportowej lub na terenie 
Parku Cegielnia. 

6. Dzieci będą mogły korzystać, pod opieką wychowawcy 
i instruktora, ze sprzętu i urządzeń sportowych, znajdujących 
się w hali. 

7. Dzieci będą codziennie spożywały dwudaniowy obiad 
w restauracji „U doradcy” w Żorach. 

8. Dzieci będą miały zapewnione śniadanie, wykonane 
idostarczone przez Restaurację „U Doradcy” i otrzymają 
codziennie jedną butelkę, (0,5 l) niegazowanej wody 
mineralnej. Dzieci będą otrzymywały także ciepłą herbatę. 

9. Podczas trwania półkolonii dzieci będą wychodziły w plener. 
W związku z tym powinny posiadać stosowne ubranie 
wzależności od pogody i rodzaju zajęć. 

10. Uwaga! W przypadku rezygnacji dziecka z półkolonii rodzic 
winien poinformować organizatora najpóźniej do 14.01.2020r, 
do godz. 14.00. W przeciwnym razie połowa wpłaty będzie 
zaliczona na poczet organizowanych półkolonii i poczynionych 
zobowiązań finansowych. 

11. W przypadku rezygnacji dziecka z półkolonii, w trakcie trwania 
turnusu, uiszczona wpłata  

 wpisowego przez rodzica zostanie w całości zaliczona w poczet 
 poniesionych kosztów  
 i zobowiązań organizatora. 
12. Wszystkie informacje jak i druki do pobrania będą dostępne 



w kasie hali sportowej oraz na stronie internetowej 
www.mosir.zory.pl 

13. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie 
organizatorowi półkolonii. 

14. Organizator udostępnia dzieciom płytę boiska, 
w wyznaczonych godzinach, szatnię oraz pokój narad bez 
możliwości pozostawienia w niej rzeczy osobistych. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione, zagubione na terenie obiektu podczas trwania 
półkolonii. 

16. Organizator nie będzie podawał lekarstw, które dziecko winno 
zażywać.  

17. Organizator ubezpiecza uczestników od NNW.  
18. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

przez dziecko podczas trwania półkolonii i zobowiązuje się do 
ich pokrycia. 

19. Organizator zakazuje w trakcie trwania półkolonii korzystania 
z wszelkich używek (alkoholu, papierosów, narkotyków i innych 
substancji odurzających) oraz naruszania wszelkich 
regulaminów obowiązujących na obiektach, w których będą 
odbywać się półkolonie. Dziecko, które nie dostosuje się do 
powyższych zakazów, zostanie skreślone z listy uczestników 
bez zwrotu uiszczonej wpłaty na poczet kolonii.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, 
o których zobowiązuje się poinformować rodziców wszystkich 
uczestników na zebraniu organizacyjnym (pkt. V, ppkt 2), przed 
rozpoczęciem imprezy lub w trakcie, w przypadku ważnych 
zdarzeń losowych lub siły wyższej. 

 
UWAGA:  

*Wyjątek stanowi wysokość wpłaty pomniejszona o 10 % na 
 każde dziecko, w przypadku udziału w półkoloniach   
 rodzeństwa. 

 **Załączniki winny być opatrzone podpisem rodzica, opiekuna 
  prawnego. 
 
 
 
Organizator: MOSiR Żory 
 

http://www.mosir.zory.pl/

