
Regulamin półkolonii letnich 2022r.
BKS STAL Bielsko- Biała

I. Informacje ogólne:

1. W półkolonii mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-12 lat.
2.  Zgłoszenia poprzez link do zapisów podany na stronie www.bksstal.pl w zakładce PÓŁKOLONIE.
3. O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń zgodnych z pkt.1 niniejszego

regulaminu.
4. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, regulamin półkolonii oraz druki niezbędne do wypełnie-

nia dostępne są do pobrania na stronie www.bksstal.pl 
5. Maksymalna liczba miejsc na turnusie – 25. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu, jeśli liczba uczestników danego turnusu

będzie mniejsza niż 10 osób. W takim przypadku uiszczone opłaty za udział zostaną zwrócone. 
7. Opiekę nad uczestnikami wypoczynku sprawują wychowawcy posiadający odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje.
8. Opiekę nad grupą sprawuje 2 opiekunów.
9. Półkolonie zostaną zgłoszone, zgodnie z przepisami w Kuratorium Oświaty.
10.Odpłatność za udział dziecka – 650zł. Wpłaty należy dokonać na konto 35 1050 1070 1000 0090 8068

0672  z dopiskiem: PÓŁKOLONIE LETNIE – TURNUS NR – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, w terminie 10 dni
przed rozpoczęciem danego turnusu.

11. W przypadku zapisu na turnus rodzeństwa naliczana jest zniżka w wysokości 10% na drugie i kolejne
dziecko.  Zniżka  w wysokości  15% obowiązuje w przypadku zapisu na kolejne turnusy.  Zniżki  nie
podlegają sumowaniu.  

12.W przypadku rezygnacji przez uczestnika wypoczynku z turnusu na 7 dni przed rozpoczęciem danego
turnusu kwota za udział dziecka podlega zwrotowi w całości. 

13.W przypadku rezygnacji przez uczestnika wypoczynku z turnusu w terminie późniejszym aniżeli 7 dni
przed  rozpoczęciem  danego  turnusu  zwrotowi  ulega  jedynie  połowa  kwoty  za  udział  dziecka
w turnusie.  

14.Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po rozpoczęciu półkolonii.
15.W przypadku zdarzeń losowych, które miały miejsce po rozpoczęciu półkolonii na wniosek rodzica /

opiekuna, po wyrażeniu zgody przez Zarząd Klubu, możliwe jest ustalenie opłaty jedynie za te dni
turnusu, w których uczestniczyło dziecko.     

16.Warunkiem  uczestnictwa  w  półkoloniach  jest  terminowe  dokonanie  opłaty  (10  dni  przed
rozpoczęciem  danego  turnusu)   i  dostarczenie  do  sekretariatu  Klubu  wszystkich  wymaganych
dokumentów.

17. Jeden turnus półkolonii trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
18.Organizator zapewnia 2 posiłki w ciągu dnia – II śniadanie oraz obiad.
19.Uczestnicy półkolonii realizują zajęcia zgodnie z planem dnia – są to m. in.: gry i zabawy na powie -

trzu, wycieczki,  zajęcia techniczno-plastyczne, sportowe oraz inne propozycje dostosowane do grup
wiekowych.

II. Prawa i obowiązki uczestnika wypoczynku

 1.  Uczestnik wypoczynku ma prawo do:
a) radosnego i bezpiecznego wypoczynku, równego traktowania,
b) ciekawych zajęć, zabaw,
c) udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych,
d) publicznego wyrażania swojej opinii,
e) zwracania się we wszystkich sprawach do wychowawcy.

2. Uczestnik wypoczynku ma obowiązek:
a) przestrzegać reżimu sanitarnego

http://www.bksstal.pl/
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b) jeżeli nie ma przeciwwskazań uczestniczyć we wszystkich zajęciach i wycieczkach,
c) punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć,
d) pozostawania w grupie i nie oddalania się poza teren obiektu bez zgody i opieki wychowawcy,
e) stosowania do regulaminów zajęć i wycieczek prowadzonych przez wychowawców,
f)  przestrzegania bezpieczeństwa podczas wycieczek i zwiedzania,
g)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub

zdrowia natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcy,
h) odpowiedniego zachowania (z należytym szacunkiem) do wychowawców, kolegów i koleżanek

oraz innych osób,  stosowania do poleceń wychowawcy,
i) posiadania odpowiednią odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, w tym do posia-

dania zamiennego obuwia halowego lub innego odpowiedniego. 

3.       Zasady zachowania:
a) Na  półkolonii  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  palenia  tytoniu,  picia  alkoholu  oraz

stosowania wszelkich używek oraz środków odurzających.
b) Na półkoloniach obowiązują zasady dobrego wychowania. 
c) Przejawy agresji, niestosowanie się do poleceń wychowawców oraz zachowania mogące narazić

zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczestników  oraz  łamanie  zasad  współżycia  społecznego,  udział
w bójkach,  słowne  obrażanie  (używanie  wulgaryzmów  i  wyzwisk)  zachowania  powodujące
zagrożenie dla życia i zdrowia będą karane w zależności od rodzaju zachowania:
- upomnieniem przez wychowawcę,
- powiadomieniem rodziców;
- usunięciem z półkolonii.

4. Organizator półkolonii nie bierze odpowiedzialności za zagubione wartościowe przedmioty
      uczestników: smartfony, aparaty fotograficzne, tablety, konsole do gier, itp.
5. Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni przez organizatora.

 Zapoznałem/łam się z Regulaminem półkolonii i będę przestrzegał/ała podanych zasad

…………………………………………                           ……………………..............………….…

 (podpis uczestnika półkolonii)               (podpis rodziców/opiekunów prawnych)



OŚWIADCZENIE

Wyrażamy zgodę na udział córki/syna ……………………………………………..………………………  w półkoloniach

organizowanych w hali BKS przy ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała, podczas Turnusu ….. 

w dniach:  ……………………….

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z akcją ratowniczą, leczeniem, hospitalizacją

i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika

lub opiekunów w czasie trwania turnusu.

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziec-

ka, zarejestrowanego podczas półkolonii na stronie internetowej BKS „Stal” oraz w mediach społeczno-

ściowych w celu informacji i promocji działań prowadzonych przez BKS „Stal”. 

……………...............…………………                                          ……………….......................……………………

       (data i miejsce)                                                             (podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

*- właściwe podkreślić



OŚWIADCZENIE

Wyrażamy zgodę na udział córki/syna ……………………………………………..………………………  w wycieczkach

organizowanych w trakcie półkolonii, podczas Turnusu …………

Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku odpowiedniej odzieży (zwłaszcza wygodnego, pełnego 

obuwia) dostosowanego do warunków atmosferycznych.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych 

przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z akcją ratowniczą, leczeniem, hospitali-

zacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kie-

rownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam przeciwskazań zdrowotnych 

do udziału mojego dziecka w wycieczce.

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej zgodzie są zgodne z prawdą.

……………...............…………………                                          ……………….......................……………………

       (data i miejsce)                                                             (podpisy rodziców/opiekunów prawnych)



OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Bialski Klub Sportowy “Stal”, Bielsko-Biała ul. Rychlińskiego 
19 -zgodnie z art. 13 ust.l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” 
2. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa w półkolonii letniej w Bielsku-Białej 
w hali BKS Stal przy ul. Rychlińskiego 19. Państwa dane osobowe przetwarzamy: a) Na podstawie wyra-
żonej przez Państwa zgody b) W związku z ochroną Państwa interesów. 
4. Państwa dane osobowe (zdjęcia, filmiki) będą przetwarzane: a) Na FB BKS Stal Bielsko-Biała b) na 
stronie internetowej bksstal.pl oraz bks.bielsko.pl 
5. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych. 
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt 
За i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
8. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania. 
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Państwa dane będą ujawniane następującym odbiorcom danych: a) FB BKS Stal Bielsko-Biała b) Stro-
na internetowa bksstal.pl oraz bks.bielsko.pl 
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych (danych dziecka/moich danych) osobowych 
przez administratora, którym jest Bialski Klub Sportowy “Stal” ul. Rychlińskiego 19 Bielsko-Biała do ce-
lów służących realizacji półkolonii letniej w dniach …………………………………….

 …………………………………………………………….. data i czytelny podpis właściciela danych osobowych


