
REGULAMIN SPORTOWEJ PÓŁKOLONII SIERPIEŃ 2020

Regulamin Sportowej Półkolonii Sierpień 2020
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w zajęciach dla dzieci 
prowadzonych w ramach sportowych półkolonii organizowanych przez Podbeskidzie Towarzystwo 
Sportowe Janosik z siedzibą przy ul. GRAŻYŃSKIEGO 40C 43- 300 BIELSKO-BIAŁA NIP : 
5472143962 REGON:243024469

I Definicje

1. Organizator – Organizatorem Sportowej Półkolonii Sierpień 2020 jest Podbeskidzkie 

Towarzystwo Sportowe Janosik z siedzibą przy ul. GRAŻYŃSKIEGO 40C 43- 300 BIELSKO-

BIAŁA NIP : 5472143962 REGON:243024469

2. Półkolonia – Sportowa Półkolonia Sierpień 2020 organizowana przez Organizatora.

3. Zajęcia– wszelkie zajęcia prowadzone przez Organizatora podczas Półkolonii.

4. Uczestnik – niepełnoletnia osoba zgłoszona na Zajęcia przez Opiekuna.

5. Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika Zajęć lub też osoba przez nich 

upoważniona.

6. Prowadzący – osoba prowadząca Zajęcia.

7. Regulamin – niniejszy regulamin sportowej półkolonii Sierpień 2020. Regulamin 

obowiązuje uczestników  zajęć, opiekunów oraz organizatora w czasie dokonywania zgłoszenia 

i zapisu jak i trwania turnusu półkolonii.

II Zgłoszenie

1. Opiekun  poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej www.ptsjanosik.pl
oraz  akceptację  określonych  w  formularzu  dokumentów  wyraża  zgodę  na  wykorzystywanie  
i  przetwarzanie  wskazanych  w  nich  danych  w  celu  niezbędnym  do  wykonania  postanowień
niniejszego  Regulaminu  i  realizacji  przez  organizatora  zajęć   w  ramach  półkolonii.  
Przetwarzane są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie przez Opiekuna jak i dane dotyczące
stanu  zdrowia  Uczestnika,  zgodnie  z  dokumentem zgody  akceptowanym przez  Opiekuna.  PTS
Janosik informuje,  iż Opiekun nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże
odmowa ich podania uniemożliwia przyjęcie Uczestnika na półkolonie oraz organizowanie na jego
rzecz  Zajęć  i  podejmowanie  innych czynności  przez  Organizatora  określonych w Regulaminie.
Dane nie są gromadzone przez Organizatora na stałe, a jedynie wykorzystywane i przetwarzane  
są  w  celu  niezbędnym do  wykonania  postanowień  niniejszego  Regulaminu  oraz  wyłącznie  na
potrzeby związane z organizacją Półkolonii a w ich ramach Zajęć i uczestnictwem w Zajęciach,  
w tym w związku z zagrożeniem COVID-19. 

2. Opiekun jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i aktualnych danych oraz 

informacji potrzebnych do organizacji i przeprowadzenia Półkolonii oraz Zajęć, w postaci 

dokumentów wymaganych przez organizatora takich jak formularze zgłoszeniowe, oświadczenia, 

zgody itp. jak również do akceptacji dokumentów podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.



3. Zapisanie Uczestnika przez Opiekuna na Zajęcia jest równoznaczne ze zgodą na udział we 

wszystkich zajęciach podczas Półkolonii oraz zgodę na wycieczkę poza teren Półkolonii.

4. Opiekun ma prawo wskazać osoby upoważnione do odbioru dziecka z Półkolonii podczas 

wypełniania formularza zgłoszeniowego co wiąże się z koniecznością dostarczenia pisemnego 

upoważnienia takich osób na dzień rozpoczęcia Półkolonii wraz z wydrukowaną i potwierdzoną 

podpisem takich osób klauzulą informacyjną Organizatora w zakresie danych osobowych.

5. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest:

 uzupełnienie formularza zgłoszenia lub podanie danych niezbędnych do zapisu;

 terminowe dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 200 zł za zajęcia w przeciągu trzech dni 

roboczych od zapisania Uczestnika na Półkolonię przez formularz na stronie 

www.ptsjanosik.pl na konto Organizatora:

ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY nr konta: 14 8140 0009 0014 5932 2000 0010

tytułem: Imię i nazwisko Uczestnika i numer turnusu - Zadatek

  terminowe dokonanie wpłaty pozostałej kwoty za Zajęcia; tj. w terminie i kwocie 

określonych w pkt II.6 niniejszego regulaminu na konto organizatora:

ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY nr konta: 14 8140 0009 0014 5932 2000 0010

tytułem: Imię i nazwisko Uczestnika i numer turnusu.

  akceptacja niniejszego Regulaminu  przez Opiekuna;

  akceptacja przez Opiekuna wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w związku z COVID-

19.

 akceptacja przez Opiekuna dokumentu zgody dotyczącej uczestnictwa w Półkolonii oraz 

przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika w przypadkach określonych w 

wytycznych w związku z COVID-19.

6. Wpłaty pozostałej kwoty w wysokości 280 zł na poszczególne turnusy należy dokonać w 

terminach następujących:

  I turnus: do 25.07.2020

 II turnus: do 31.07.2020

 III turnus: do 07.08.2020

 IV turnus: do 14.08.2020

Brak terminowej wpłaty skutkuje usunięciem Uczestnika z listy zapisów.

7. O uczestnictwie w Sportowej Półkolonii Sierpień 2020 decyduje kolejność zgłoszeń. W 

przypadku wyczerpania się wszystkich miejsc przed rozpoczęciem turnusu można dopisać się na 

listę rezerwową. Organizator ma prawo odmówić dopisania osoby chętnej do listy uczestników 

Zajęć, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń.

http://www.ptsjanosik.pl/


8. Opiekun zapisujący dziecko na Zajęcia otrzymuje od Organizatora w formie mailowej informacje

dotyczące dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka na Zajęcia. Ich wypełnienie i 

dostarczenie jest obowiązkiem Opiekuna. Nieprzekazanie wszystkich wymaganych dokumentów w 

wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na Zajęcia oraz uniemożliwia ubieganie się 

o zwrot dokonanej wpłaty za Zajęcia.

9. Organizator za pośrednictwem wiadomości email i sms przekazuje Opiekunom informacje 

dotyczące organizacji Zajęć. 

III Prawa i obowiązki Uczestnika:

1. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do:

  bezwzględnego stosowania się do poleceń Prowadzącego;

  przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa;

  szanowania cudzej własności (w tym mienia szkoły oraz innych miejsc, na terenie których 

odbywają się zajęcia);

  nieopuszczania miejsca prowadzenia zajęć bez zgody i wiedzy Prowadzącego;

  dbania o zdrowie swoje i innych – na zajęcia nie przychodzimy chorzy, aby nie zarażać 

innych uczestników;

 przestrzegania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

1. Każdy Uczestnik Zajęć ma prawo do :

  aktywnego uczestniczenia we wszystkich Zajęciach przewidzianych w programie;

   dwóch posiłków w ciągu dnia (drugie śniadanie i obiad) dostarczonych przez 

wyspecjalizowaną firmę cateringową;

  korzystania z wiedzy i doświadczenia Prowadzących Zajęcia.

IV Udział w Zajęciach i ich organizacja

1.  Uczestnikiem Zajęć mogą być dzieci w wieku określonym przez Organizatora tj. od 6 do 12

roku życia.

2.  Opiekunowie Uczestników oświadczają, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 

do aktywnego wzięcia udziału w Zajęciach przez Uczestników.

3.  Ramowy program Zajęć dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora 

www.ptsjanosik.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji konieczny jest kontakt 

telefoniczny pod numerem 500 222 493 lub mailowy sportowepolkolonie2020@gmail.com z 

Organizatorem. 



4.  Zajęcia odbywają się w placówkach i terminach, o których Organizator informuje za 

pośrednictwem strony internetowej www.ptsjanosik.pl, drogą mailową lub telefoniczną.

5.  Zajęcia odbywają się w godzinach zgodnych z harmonogramem dostępnym na stronie 

internetowej lub przesłanym drogą mailową zapisanym Uczestnikom.

6.  W godzinach trwania zajęć Prowadzący mogą organizować czas dzieciom na świeżym 

powietrzu.

7.  Zajęcia z przyczyn niezależnych od organizatora mogą zostać odwołane np. choroba 

prowadzącego, brak możliwości najęcia sali, brak zebrania się wystarczającej liczby osób. O 

zaistniałej sytuacji Opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie i będą zobowiązani do 

niezwłocznego odebrania Uczestników.

8. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16:30 każdego dnia trwania półkolonii 

Organizator może naliczyć Opiekunowi dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za każdą kolejną 

godzinę pozostawania dziecka pod nadzorem Prowadzącego zajęcia. 

9.  Organizator podczas Zajęć zapewnia wyżywienie w trakcie zajęć (drugie śniadanie oraz 

obiad). Spożywanie innego jedzenia niż te, którego zapewnia Organizator odbywa się na 

wyłączną odpowiedzialność Opiekunów. W takim wypadku Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne dolegliwości pokarmowe dziecka.

10.  W przypadku łamania zapisów niniejszego Regulaminu lub wytycznych dotyczących 

COVID – 19 przez Uczestnika Zajęć Organizator powiadamia o tym fakcie Opiekuna. W takim 

przypadku Opiekun będzie proszony o odebranie Uczestnika przed upływem czasu Zajęć. 

11.  Warunkiem udziału w Zajęciach jest dobry stan zdrowia (brak kaszlu, kataru, gorączki itp.) 

w szczególności niestanowiący zagrożenia zarażenia dla pozostałych Uczestników. Organizator 

zastrzega sobie prawo do usunięcia z zajęć Uczestników z objawami chorobowymi, w tym 

objawami choroby zakaźnej, w szczególności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi COVID – 19.

V Wizerunek

1.  Opiekun akceptując zapisy niniejszego Regulaminu wyraża jednocześnie zgodę na 

utrwalanie wizerunku Uczestnika na zdjęciach i filmach wykonywanych przez  Prowadzącego lub 

inną osobę upoważnioną przez Organizatora w trakcie Zajęć celem umieszczenia ich na stronach: 

www.ptsjanosik.pl  i https://www.facebook.com/PTSJanosik/  oraz przekazania Uczestnikom   

w formie analogowej po ich zakończeniu. 

2.  W przypadku braku zgody Opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie            

w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć na ręce Prowadzącego lub przedstawiciela 

Organizatora.

https://www.facebook.com/PTSJanosik/
http://www.ptsjanosik.pl/


VI Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia należącego do 

Uczestników Zajęć przez innych  Uczestników, jak również za rzeczy zagubione i pozostawione 

przez Uczestników w czasie trwania Zajęć.

2. Opiekun akceptując zapisy niniejszego Regulaminu wyraża jednocześnie zgodę na 

udzielenie pierwszej pomocy Uczestnikowi przez Prowadzącego lub inną osobę upoważnioną do 

podejmowania tego typu czynności osobę w razie zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika oraz do 

powiadomienia Pogotowia Ratunkowego. Opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego  

stawiennictwa na terenie Zajęć lub we wskazanej placówce zdrowotnej po poinformowaniu go o 

zajściu w/w przypadku. 

VII Rezygnacja z uczestnictwa w Półkolonii, niemożliwość realizacji umowy w wyniku 
działania sił wyższych

1.  Opiekun może zrezygnować z udziału Uczestnika w Sportowych Półkoloniach Sierpień

2020   poprzez  przesłanie  pisemnego  oświadczenie  drogą  elektroniczną  na  adres

s  portowepolkolonie2020@gmail.com  

2. W przypadku złożenia przez Opiekuna powyższego oświadczenia w terminie do dnia wpłaty

pozostałej części opłaty za Półkolonie, o którym mowa w pkt. II 6 Organizator zwraca wpłaconą 

kwotę zadatku, o którym mowa w pkt. II 5.

3. W przypadku rezygnacji z Półkolonii po dokonaniu wpłaty pełnej ceny za Półkolonie ale 

przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć, Organizator zwraca wpłaconą kwotę za Półkolonię 

pomniejszoną o wpłaconą kwotę zadatku w wysokości 200 zł.

4. Zwrot następuje na rachunek bankowy Opiekuna, z którego nastąpiła zapłata.   

5. Rezygnacja z pojedynczych Zajęć, brak obecności na Zajęciach lub rezygnacja z udziału w  

Półkolonii przez Opiekuna lub Uczestnika po rozpoczęciu turnusu (pierwszych zajęć) – w związku 

z kosztami poniesionym na poczet organizacji Zajęć - nie powoduje po stronie Organizatora 

obowiązku zwrotu zapłaconej kwoty zadatku lub/ i pozostałej ceny udziału w Półkolonii.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przeprowadzenia Półkolonii lub 

pojedynczych zajęć jeśli wynika to ze zdarzeń od niego niezależnych (siła wyższa), w tym 

strajkami, akcjami protestacyjnymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, wybuchem wojny, 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi, klęską żywiołową, epidemią, zakłóceniami 

funkcjonowania transportu, sieci telekomunikacyjnej, dostaw mediów, zamknięciem lub 

ograniczeniem dostępu do Zajęć z powodu uzasadnionych obaw Organizatora o zdrowie lub 

bezpieczeństwo ludzi, czy też aktami prawnymi lub jakimikolwiek innymi działaniami 

uprawnionych organów Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku Organizator nie zwraca 

pieniędzy za pojedyncze zajęcia, ze względu na poniesione koszta.

mailto:polkolonie@ptsjanosik.pl


VIII Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  obowiązują  przepisy  prawa

polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem

sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  programie  zajęć  z  przyczyn  takich  jak

choroba prowadzącego lub siła wyższa. Zmiany te dotyczyć mogą rodzaju prowadzonych zajęć

lub  ich  terminu.  Zajęcia,  które  się  nie  odbyły,  zostają  przesunięte  na  inny  termin  lub

zrekompensowane uczestnikom innymi zajęciami.


