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REGULAMIN  
PÓŁKOLONII LETNICH 

2023 
 

 
Kadra na półkoloniach dokłada wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, 

umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 
 

1. Uczestnicy półkolonii letnich przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.00 do godz. 16.00 (w piątek  
w godz. 7:00-15:00). 

2.   Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem. 
3.   W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie. 
4.   Uczestnicy półkolonii letnich mają prawo do:  
 spokojnego wypoczynku, 
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu, 

korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, 
 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.  

5.   Uczestnicy mają obowiązek:  
 bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, 
 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
 brać udział w realizacji programu półkolonii, 
 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 
 szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są 

rodzice lub opiekunowie), kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 
 przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 
 uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na 

dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie 
zmienne sportowe. 

6.   Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 
wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności 
wykluczeniem uczestnika z w półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).  

 
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii letnich  

oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby 
nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, tabletów itp. niekoniecznych do 

udziału w zajęciach. 
 

7. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: 
 Dokonać wpłaty zadatku w wysokości 200 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników 

w terminie 7 dni od dnia zapisu na półkolonie 
 Dostarczenia wypisanej karty uczestnika oraz podpisanego regulaminu półkolonii letnich 2023 w terminie 7 

dni od dnia zgłoszenia dziecka na półkolonie letnie, do naszej placówki przy ul. Jagiellońskiej 70 w Bydgoszczy 
lub na adres kontakt@roboproject.pl.  

 Dokonać wpłaty pozostałej części kwoty najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem turnusu. Brak wpłaty będzie 
oznaczać rezygnację z turnusu.  

 Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym 
wypadku zadatek nie zostanie zwrócony.  

 Rezygnacja z udziału w półkolonii letnich po ich rozpoczęciu, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części 
świadczeń nie upoważnia do zwrotu kosztów. 
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Opłatę za Półkolonie letnie dokonuje się za pomocą płatności internetowych platformy ActiveNow  
(link do rejestracji otrzymają Państwo na skrzynki mailowe) lub gotówką/kartą w placówce  
(ul. Jagiellońska 70, Bydgoszcz 85-027/ul. Centralna 2m Osielsko). 

 
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika w zakresie 

niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz organizacji wypoczynku 
9. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika wypoczynku (zdjęć, filmów) do celów 

dokumentacyjnych i informacyjnych oraz marketingowych (m.in. na stronie internetowej). Niniejsza zgoda nie 
jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

10.  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w organizowanych przez Centrum Edukacyjne ROBOproject 
półkolonii. Oświadczam, że akceptuję warunki i regulamin oraz zobowiązuję się dokonać w terminie opłat 

 
 

 
 

 
RODO: klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjne ROBOproject Łukasz Dworski ul. Jagiellońska 
70, 85-027 Bydgoszcz tel. 606 500 458 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w placówce, e-mail: lukasz.dworski@roboproject.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 
5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość 
istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających 
administratora do przetwarzania tych danych). 

7. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:  
o Kuratorium Oświaty, 
o dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz placówki, 
o bankom w zakresie realizacji płatności, 
o organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast 

danych fakultatywnych jest dobrowolne. 

 

(data i podpisy rodziców / opiekunów) 


