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REGULAMIN  

PÓŁKOLONI NARCIARSKO-SNOWBOARDOWYCH 2021 

FRAJDA TRAVEL SP.Z O.O. 

 
 

Informacje ogólne: 

 

1. Przed wysłaniem zgłoszenia na półkolonie rodzic/opiekun winien zapoznać się oraz 

zaakceptować regulamin uczestnictwa. 

2. Półkolonie organizowane są w  terminach podanych w  ofercie  w  godzinach 8:00-16:00. 

3. Opłata za półkolonię zawiera wszystkie atrakcje podane w programie,  wynagrodzenie instruktorów 

oraz drugie śniadanie (drożdżówka, herbata), ubezpieczenie NNW. 

4. Cena nie obejmuje codziennego skipassa- koszt 50 -70zł. 

5. Udział dziecka w półkoloniach jest równoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. 

6. Opłaty za półkolonie dokonuje się przelewem na konto. 

7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje  skreśleniem  z  listy uczestników. 

8.  

Organizator zobowiązuje się do: 

1. Realizacji wypoczynku zgodnie z wytycznymi GIS, MZ. 

2. Przeszkolenia kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur dotyczących epidemii 

COVID-19. 

3. Realizacji zajęć zgodnie z programem. 

4. Realizacji zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

5. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. 

6. Natychmiastowego powiadomienia rodziców uczestnika zajęć o zaistniałych wypadkach, urazach, 

problemach zdrowotnych i wychowawczych. 

7. Przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Organizator nie przewiduje: 

1. Zwrotu opłat za dni, w których uczestnik był nieobecny na półkoloniach bez względu na 

przyczynę nieobecności. 

2. W  przypadku      karnego       wykluczenia  uczestnika     z       wypoczynku    opłata      nie        będzie        zwracana. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i filmów zawierających wizerunek 

uczestników wypoczynku w materiałach reklamowych, prasie, na stronie internetowej i Facebook 

organizatora.



Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestnika wypoczynku lub zniszczone przez niego 

wskutek działań niezgodnych z regulaminem. 

Organizator zaleca, aby nie przynosić na półkolonie cennych rzeczy i urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki  itp. 

 
UCZESTNIK: 

 

1. Każdy uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP, regulaminów obiektów zwiedzanych oraz 

wytycznych GIS dotyczących epidemii COVID-19. 

2. Uczestnicy wypoczynku są zdrowi w dniu wypoczynku, co poświadczają rodzice dziecka w 

pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną COVID-19. 

3. Uczestnicy wypoczynku nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mieli 

kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 

wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych 

opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku. 

4. Uczestnik zobowiązany jest posiadać kompletny i niewadliwy sprzęt narciarski/snowboardowy. 

 

 

Uczestnik wypoczynku ma OBOWIĄZEK: 

1. Uczestniczenia w zajęciach programowych. 

2. Posiadać aktualną oraz podbitą legitymację szkolną. 

3. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny dotyczących COVID-19. 

4. Natychmiastowego informowania wychowawców o złym samopoczuciu, chorobie, wypadku oraz 

sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych. 

5. Wykonywania poleceń osoby prowadzącej zajęcia. 

6. Szanowania cudzej i osobistej własność. 

7. Doceniania i szanowania pracy innych. 

8. Przestrzegania zakazu oddalania się od grupy bez wiedzy wychowawcy. 

9. Dbania o czystość, porządek i mienie miejscach odbywania zajęć. 

10. Posiadania odpowiedniego stroju narciarskiego, maseczki  ochronnej na twarz. 

 

Samowolne oddalenie się dziecka od grupy, niewykonywanie poleceń wychowawców i regulaminów będzie 

karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii. 

Uczestnik ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych tylko za 

zgodą wychowawcy. 

RODZICE: 
 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty ustalonej za półkolonię, zgodnie z terminami. 



2. Rodzice udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny 

kontakt zapewniający szybką     komunikację. 

3. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć, w dniu rozpoczęcia wypoczynku, Oświadczenie rodzica 

dotyczące obecnego stanu zdrowia dziecka. Brak oświadczenia uniemożliwi udział dziecka w 

półkolonii. 

4. Opiekun prawny oświadcza, że uczestnik posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne 

ZUS/KRUZ oraz posiada prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. 

5. Rodzic / opiekun zaopatruje  uczestnika  półkolonii  w  indywidualne  osłony  nosa  i  ust  do  użycia  

podczas wyjazdów. 

6. W przypadku chęci otrzymania faktury  Rodzic informuje o tym przy zgłoszeniu wyłącznie na 

adres e-mail: szkola.aligator@gmail.com. 

7. W  przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  wypoczynku, pieniądze  nie  będą  zwrócone. 

8. Za wyrządzone  szkody, zniszczenia, zdewastowanie  mienia w miejscach, w których odbywać się 

będą zajęcia, a powstałe na skutek nieprzestrzegania przez uczestnika regulaminu, 

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. 

9. Rodzice mają obowiązek punktualnego odbioru dziecka po zajęciach i dokonują odbioru tylko w 

wyznaczonym, stałym  miejscu. 

10. Dziecko może być odebrane przez osobę, która została upoważniona pisemnie przez rodzica.  

11. Osoby odprowadzające/odbierające dziecko są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w trakcie izolacji w 

warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

12. Nie będzie uwzględniane telefoniczne upoważnienie do odbioru dziecka. W uzasadnionych 

sytuacjach decyzję w tej sprawie podejmują kierownik lub wychowawca. 

 

 
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji niniejszych półkolonii jest Frajda 

Travel Sp. z o.o.  

Zbierane dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a 

także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), w 

celu realizacji i obsługi półkolonii. 

 

 

 

 

…………………………………………  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


