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REGULAMIN PÓŁKOLONII 2022 

 

1. Organizatorem Półkolonii jest Fundacja Ekoenergetyki z siedzibą w Zielonej 

Górze, ul. Nowy Kisielin- Rozwojowa 10, 66-002 Zielona Góra.  

2. Półkolonie odbywają się na terenie Żłobka i Przedszkola Ekolucky, przy ul. Nowy 

Kisielin- Rozwojowa 10 w Zielonej Górze. 

3. W Półkoloniach mogą wziąć udział dzieci w wieku 5 – 13 lat, które wcześniej 

zostaną zapisane na listę przez swoich rodziców/opiekunów. 

4. Zapisy ruszają 04.05.2022 r. Dzieci można zapisywać poprzez formularz na 

www.ekolucky.pl/polkolonie, mailowo: polkolonie@ekolucky.pl lub telefonicznie:  

504960772.  

5. Półkolonie organizowane są w dziewięciu turnusach, we wskazanych poniżej 

terminach:  

1 TURNUS: 27.06.2022- 01.07.2022 

2 TURNUS: 04.07.2022- 08.07.2022 

3 TURNUS: 11.07.2022- 15.07.2022 

4 TURNUS: 18.07.2022- 22.07.2022 

5 TURNUS: 25.07.2022- 29.07.2022 

6 TURNUS: 01.08.2022- 05.08.2022 

7 TURNUS: 08.08.2022- 12.08.2022 

8 TURNUS: 15.08.2022- 19.08.2022 

9 TURNUS: 22.08.2022- 26.08.2022 

6. Warunkiem odbycia się danego turnusu jest zgłoszenie się minimum 10 osób.  

7. Warunkiem uczestnictwa w danym turnusie Półkolonii jest zawarcie umowy na 

pobyt na Półkoloniach, wypełnienie karty kwalifikacyjnej (w części przeznaczonej dla 

rodzica / opiekuna prawnego) oraz uregulowanie całości opłaty za półkolonie  

w wyznaczonych terminach. 

http://www.ekolucky.pl/polkolonie
mailto:polkolonie@ekolucky.pl
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8. W zgłoszeniu należy uwzględnić imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i 

nazwisko, telefon kontaktowy oraz e-mail rodzica/opiekuna dziecka. 

9. Wymagana jest płatność zaliczki w wysokości 99 zł na 14 dni przed rozpoczęciem 

turnusu na konto bankowe: 

FUNDACJA EKOENERGETYKI 
ul. Nowy Kisielin- Rozwojowa 10  
66-002 Zielona Góra  
Rachunek: 03114018500000396746001001 
 
10. Opłat całkowitych (pozostałej kwoty 500 zł) należy dokonać najpóźniej 7 dni 

przed rozpoczęciem danego turnusu na wyżej wskazane konto bankowe. 

Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie  

z listy uczestników. 

11. O uczestnictwie w Półkoloniach decyduje kolejność zapisów. Maksymalna ilość 

miejsc to 15 dzieci na dany turnus. 

12. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych (5-cio dniowych) turnusach. 

Fundacja Ekoenergetyki zapewnia w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 

6:30 – 16:30. 

13. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka 

z miejsca zbiórki. 

14. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według 

opracowanego harmonogramu. 

15. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez 

innych uczestników. 

16. Organizator zaleca, aby uczestnicy nie przynosili na Półkolonie cennych 

urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych 

do udziału w zajęciach. 

17. Uczestnik Półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich 

organizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika 

półkolonii. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek stosowania się do poleceń 

prowadzących zajęcia. 
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18. Uczestnik półkolonii bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku Żłobka 

i Przedszkola Ekolucky. 

19. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu. 

20. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (niestosowanie się do 

poleceń opiekunów, niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu, itp.) 

zostanie on skreślony z listy uczestników półkolonii bez zwrotu kosztów.  

21. Uczestnicy Półkolonii zobowiązani są do utrzymania porządku w miejscu 

prowadzenia Półkolonii oraz do dbałości i poszanowania powierzonego w trakcie 

Półkolonii mienia Organizatora. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych 

przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni 

kosztami naprawy wyrządzonej szkody.  

22. Ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć. 

23. Fundacja Ekoenergetyki zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii  

z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. siły wyższej lub w wyniku zapisania 

się niewystarczającej ilości uczestników, aby dany turnus półkolonii mógł się odbyć. 

24. Odwołanie półkolonii spowodowane okolicznościami rozumianymi jako siła 

wyższa (w tym również decyzje władz państwowych, samorządowych, strajki, itp.) 

wyłącza odpowiedzialność Organizatora. 

25. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości  

w przypadku odwołania półkolonii przed rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie 

do niewykorzystanych dni pobytu z winy leżącej po stronie Organizatora. 

26. W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w półkoloniach, 

Klientowi w ramach wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego 

turnusu na zasadach pierwszeństwa. W przypadku braku możliwości skorzystania  

z innego turnusu, Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości 50% 

ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu. 

27. Choroba dziecka dająca podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat 

musi być udokumentowana pisemnym oświadczeniem rodzica lub opiekuna 

w terminie 7 dni od zakończenia leczenia. 
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28. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu z innych przyczyn, aniżeli 

choroba dziecka, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat. 

29. Rezygnacja z udziału w półkoloniach następuje z dniem doręczenia/wpływu 

pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach. 

30. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkoloniach 

najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

31. Dziecko może być odebrane z półkolonii jedynie przez osoby upoważnione  

w osobnym dokumencie. 

32. Dziecko musi być odebrane najpóźniej o godzinie 16:30. Dotyczy to każdego 

dnia turnusu. Za każde spóźnienie klient zostaje obciążony karą pieniężną  

w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.  

33. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników Półkolonii, 

których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez 

wypełnienie i dostarczenie do Organizatora umowy o pobyt na Półkoloniach oraz 

karty kwalifikacyjnej osobiście. 

34. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 roku. 

 

 

 

  


