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 REGULAMIN PÓŁKOLONII Z BASENEM AGH 2018 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zapisów, opłat oraz uczestnictwa  

w Półkolonii z Basenem AGH 2018. 

2. Organizatorem półkolonii dla dzieci i  młodzieży jest Akademia Górniczo- 

Hutnicza im. Stanisława Staszica – Basen AGH, zwany dalej Organizatorem. 

3. Półkolonie odbywają się w czterech turnusach od 25.06 – 20.07, pięć dni  

w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.  

4. Organizator zapewnia prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do wieku  

i umiejętności uczestników. 

5. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i wychowawców. 

  

II. ZAPISY 

1. W półkolonii mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 13 lat. 

2. Zapisy odbywają się telefonicznie lub osobiście w biurze Basenu AGH lub  

u pełniącego dyżur Koordynatora Zmiany. 

3. Zapisy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00  

i 16:00 – 22:00. 

4. O zakwalifikowaniu dziecka na turnus decyduje kolejność zgłoszeń oraz 

terminowa wpłata za turnus na półkolonii. 

5. Brak terminowej wpłaty będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy 

uczestników półkolonii. 

6. Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na półkolonie z powodu wyczerpania 

limitu miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową. 

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkolonii zakwalifikowanego dziecka, 

zwolnione miejsce zaproponowane zostanie osobie z listy rezerwowej według 

kolejności zgłoszeń. 

 

III. OPŁATY 

1. Udział w półkolonii jest odpłatny. 

2. Całkowity koszt jednego turnusu wynosi 500zł brutto od osoby.  

3. Płatność jednorazowa preferowana w formie przelewu najpóźniej 14 dni przed 

rozpoczęciem turnusu na rachunek bankowy: 

07 1240 2294 1111 0010 5922 9844.  

4. W przypadku płatności kartą bądź gotówką w kasach pływalni potwierdzeniem 

transakcji będzie wystawienie faktury VAT.  

 

IV. ZASADY UDZIAŁU W PÓŁKOLONII 

1. Półkolonie odbywają się według  szczegółowego harmonogramu i obejmują 

zajęcia na pływalni, kręgielni, zajęcia z wykorzystaniem terenów zielonych UJ, 

boisk SWFiS AGH oraz wycieczki.  

2. W półkoloniach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy zakwalifikowani na dany 

turnus. 
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3. Uczestnicy zobowiązani są do punktualności oraz stosowania się do poleceń 

Organizatora oraz prowadzących zajęcia wychowawców i instruktorów. 

4. W czasie trwania zajęć uczestnicy nie mogą samowolnie i bez opieki oddalać się 

od grupy i  od wychowawców. 

5. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, (w trakcie trwania turnusu) nie 

ma możliwości ich odrobienia oraz zwrotu kosztów za tę nieobecność. 

6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania półkolonii, 

od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. 

7. W porze zakończenia zajęć rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest 

niezwłocznie odebrać uczestnika z półkolonii. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą 

mieć miejsce przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników pozostawionych bez 

opieki przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć. 

10.W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad współżycia społecznego  

w grupie oraz norm kultury osobistej Organizator zastrzega sobie prawo do 

skreślenia uczestnika z listy uczestników półkolonii, o czym powiadomi jego 

rodzica / opiekuna prawnego. 

11.Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien mieć: 

a) strój kąpielowy,  

b) klapki, 

c) ręcznik, 

d) strój sportowy, 

e) nakrycie głowy (wskazana biała chusta lub czapka) 

f) krem z filtrem UV, 

g) plastikową butelkę na wodę. 

12.Organizator zapewnia wodę pitną bez limitu, II śniadanie oraz dwudaniowy 

obiad z napojem. 

13.Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

14.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników  

w czasie półkolonii oraz za zniszczenia mienia należącego do innych 

uczestników, a dokonanych przez uczestników półkolonii.  

 

 

V. REZYGNACJA Z PÓŁKOLONII 

1. Rezygnacja z półkolonii na mniej niż 4 dni przed rozpoczęciem turnusu 

lub w czasie jego trwania nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot 

poniesionych kosztów. 

2. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzic / prawny opiekun 

ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organizatora. 
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VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego 
dalej RODO, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

moich i mojego dziecka przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w 
Krakowie w celu uczestniczenia mojego dziecka w półkolonii organizowanej przez 

Basen AGH. 

Przedmiotem przetwarzania i przekazania będą następujące dane: 

Imię Uczestnika ………………….….………………….  

Nazwisko Uczestnika ……………………………………….. 

Wiek Uczestnika ……………………………….……….. 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………………. 

Numer kontaktowy do rodzica/ prawnego opiekuna …………………………………., 

a także dane szczególnej kategorii zawarte w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika 
Półkolonii z Basenem AGH. 

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej 

i zrozumiałej formie oraz zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody 

w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności.  

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o poniższej treści: 

1. Administratorem  danych osobowych twoich i twojego dziecka jest Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-

059 Kraków; 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: 

iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 5325; 
3. Odbiorcą  danych osobowych twoich i twojego dziecka będą upoważnieni 

pracownicy AGH wykonujący czynności związane z organizacją Półkolonii z 

Basenem AGH. 
4. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do  danych twoich i twojego 

dziecka oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do 
przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w 

RODO;  
5. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                                                                                                                 

gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących ciebie narusza 
przepisy RODO; 

6. Twoje dane osobowe i dane twojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;  

mailto:iodo@agh.edu.pl
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7. Podane przez Pana/ Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa. 

8. Podanie danych twoich i twojego dziecka nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do 
uczestniczenia twojego dziecka w półkoloniach. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie zaleca zabierania na czas zajęć cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

2. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Złożenie podpisu pod regulaminem jest równoznaczne z akceptacją jego treści. 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem, akceptuję jego 

warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka oraz, w razie takiej 

potrzeby, wyjaśnienia mu jego postanowień. 

 

Miejscowość, dnia: 

……………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

........................................................................................... 

 

Telefon do rodzica / prawnego opiekuna: ................................................. 

 

 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

…………………………………………………………….. 


