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REGULAMIN PÓŁKOLONII MAXISPORT 
 

I. Organizator 
 
Organizatorem półkolonii jest: MAXISPORT SZKOŁA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU  
Marcin Sobczak z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stojałowskiego 8/54, NIP: 813-296-02-09,  
tel. 606-141-330 
 
II. Uczestnicy 
 
Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
 
III. Bezpieczeństwo i ochrona 
 
Wszyscy uczestnicy półkolonii, są objęci ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków (NNW) do wysokości 10 000 PLN od pierwszego do ostatniego dnia półkolonii. 

 
IV. Prawa uczestnika półkolonii: 
 
a) prawo do spokojnego wypoczynku, 
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach podczas turnusu, 
c) korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,  
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu. 
 
V. Obowiązki uczestnika półkolonii: 
 
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, 
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

c) brać udział w realizacji programu półkolonii, 
d) zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość,  
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne, 
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 
h) posiadać odpowiedni strój dostosowany do pory roku, pogody i planu zajęć.  
i) uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i 

zasad: poruszania się po drogach,  
regulaminu kąpieli, 

dekalogu narciarskiego, 

przepisów bhp oraz p.poż.  
j) rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika ponoszą wszelką odpowiedzialność, w tym 
również finansową za celowe lub z jego winy wyrządzone szkody na rzecz organizatora 
bądź innych uczestników półkolonii i zobowiązani są do ich naprawienia.  
 
VI. Obowiązki i prawa organizatora 
 
Obowiązki: 
 
1. Organizator ma obowiązek zgłosić półkolonię do kuratorium oświaty właściwego 
ze względu na miejsce swojej siedziby.  
2. Organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne 
warunki wypoczynku.  
3. Kadra zatrudniona przez organizatora posiada niezbędne uprawnienia w zakresie 
opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia 
zajęć sportowych zgodnie z planem półkolonii. 

http://www.maxisport.com.pl/
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Prawa: 
 

1. Za rażące i celowe nieprzestrzeganie regulaminu, organizator ma prawo 
usunąć uczestnika z półkolonii.  

2. Organizator ma prawo kontrolować i sprawdzać przebieg realizacji 
programu półkolonii poprzez wizytację i hospitację prowadzonych zajęć. 

 

 

VII. Zapisy i płatności 
 

1. Zgłoszenia uczestnika półkolonii może dokonać osoba pełnoletnia (rodzic/opiekun 
prawny) za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej 
www.maxisport.com.pl lub w inny sposób uzgodniony z organizatorem.  
2. Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca potwierdza tym samym fakt, iż zapoznała się 
z ofertą dotyczącą półkolonii, ramowym planem dnia oraz regulaminem – dostępnymi na 
stronie internetowej organizatora.  
3. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata zaliczki wysokości 100 zł do trzech dni po 
dokonaniu rezerwacji przez formularz.  
4. Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto organizatora w banku 
Millennium o/Rzeszów, nr 67 1160 2202 0000 0002 1410 4303  
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z półkolonii: 

• do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu – zaliczka zwracana jest w całości.  
• mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu – zaliczka nie jest zwracana.  

6. Jeżeli półkolonia nie dojdzie do skutku z winy organizatora, zwracana jest uprzednio 
wpłacona cała kwota.  
7. Cała kwota jest zwracana również jeżeli półkolonia nie odbędzie się ze względu na zbyt 
małą ilość zgłoszonych uczestników.  
8. Za opuszczone dni na półkolonii lub rezygnację z półkolonii w trakcie jej trwania  
organizator nie zwraca kosztów. W ramach rekompensaty przyznany zostanie rabat na 
inne usługi/oferty organizatora do wykorzystania w ciągu całego roku. 
 

VIII. Dane osobowe 
 

1. Dane osobowe uczestników półkolonii oraz osób zgłaszających będą 
przetwarzane wyłącznie w celach wykonania usługi – realizacji półkolonii. 
 

2. Dane osobowe uczestników półkolonii oraz osób zgłaszających będą wykorzystywane 
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem 
danych osobowych jest Organizator. 
 

3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w półkolonii. Uczestnik/osoba zgłaszająca ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnikowi/osobie zgłaszającej przysługuje prawo 
do wycofania zgody na przetwarzanie danych i może to zrobić w dowolnym momencie 
kierując korespondencję na adres Organizatora. 
 

4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników oraz osób zgłaszających, uzyskane przez 
Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób 
elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie będzie ujawniał tych 
informacji żadnym osobom bądź podmiotom trzecim. 
 

5. Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów 
audio-wizualnych zawierających wizerunek uczestników obozu na stronie internetowej  
Maxisport oraz na profilach społecznościowych (Facebook/Instagram/Youtube). Na 

wyraźną prośbę uczestnika lub osoby zgłaszającej, zdjęcia lub materiały audio-wizualne 
zawierające wizerunek uczestnika zostaną przez Organizatora usunięte. 


