
Regulamin półkolonii Opti CWM Gdynia 
 

1. W półkoloniach żeglarskich udział biorą dzieci w wieku 6-13 lat 
2. Uczestnicy półkolonii są pod opieką wychowawców ( trenerów ) w godzinach: 10.00-

16.30, lub 8.00- 16.30 
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczne dostarczenie dzieci do placówki i z 

powrotem. 
4. Dzieci są odbierane wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej. 
5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbioru dzieci z półkolonii 
6. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

 Aktywnego wypoczynku 

 Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas danego turnusu 

 Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji 
programu półkolonii 

 Wnoszenia próśb i skarg oraz wniosków do trenerów. 
7. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 

 Bezwzględnie podporządkować się poleceniom trenerów prowadzących zajęcia. 

 Przestrzegać ramowego planu dnia 

 Brać udział w realizacji programu półkolonii 

 Szanować mienie i sprzęt  

 Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, regulaminów kąpielisk oraz 
przepisów PPOŻ 

 Szanowania własnych rzeczy i kolegów 

 Natychmiastowego powiadamiania o problemach i wypadkach kierownika 
półkolonii lub trenera. 

 
8. Ustala się ponadto: 

 Zakaz samowolnego przebywania w pobliżu wody i na slipie. 

 Obowiązek noszenia zapiętych kamizelek asekuracyjnych w pobliżu wody i 
podczas zajęć na wodzie. 

 Kąpiel dozwolona wyłącznie pod nadzorem trenera i zawsze w kamizelkach 
asekuracyjnych 

 Zakaz samowolnego oddalania się od grupy w trakcie zajęć 

 Przechodzenie przez jezdnię odbywa się zawsze w wyznaczonym miejscu i całą 
grupą 

 Zakaz poruszania się w pobliżu sprzętów nie przeznaczonych do zajęć półkolonii ( 
instrukcji udzielają trenerzy ) 

9. Samowolne oddalanie się od opiekunów, niesubordynacja, niewykonywanie poleceń 
trenerów, nieprzestrzeganie regulaminów będzie karane upomnieniem, naganą, a w 
ostateczności wydaleniem uczestnika z półkolonii. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za 
niewykorzystane dni, w przypadku rażącego łamania zasad regulaminu półkolonii. 

10. Warunkiem uczestnictwa dziecka w półkolonii jest dokonanie wpłaty pełnej kwoty za 
dany turnus półkolonii, dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty uczestnika w 
oryginale pierwszego dnia zajęć. 

11. Zaliczka jest bezzwrotna, ponieważ stanowi rezerwację miejsca w grupie na dany 
turnus. 



12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu w sytuacji kiedy nie może on 
być realizowany ze względu na warunki atmosferyczne  i sytuacje niezależne od 
organizatora. 

13. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami 
ustalonymi przez firmę ubezpieczeniową. 
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