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REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2022 

1. DEFINICJE 

1.1. Organizator – organizatorem zajęć jest firma Mania Programowania Paulina Ratajczak z 

siedzibą przy ul. Lubczykowej 9G, 61-680 Poznań.  
1.2. Półkolonie/Warsztaty – usługa realizowana przez Organizatora polegająca na przeprowadzeniu 

zajęć wymienionych w programie zajęć, który stanowi  załącznik nr 3 do umowy. 
1.3. Uczestnik – osoba w wieku 7-10 lat zgłoszona na półkolonie przez Opiekuna Prawnego.   

1.4. Opiekun – rodzic lub opiekun prawny uczestnika, który zawarł Umowę z Organizatorem. 
1.5. Kierownik/Wychowawcy – osoby posiadające kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.  poz.452) 

zapewnione przez Organizatora. 

1.6. Prowadzący/Instruktor – osoba prowadząca zajęcia, podczas Półkolonii zapewniona przez 

Organizatora. 

1.7. Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Organizatora.  
1.8. Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem na mocy której Organizator 

świadczy usługę przeprowadzenia Warsztatów. 
1.9. Zgłoszenie – prawidłowe wypełnienie formularza zapisów dostępnego na stronie 

Organizatora.  
 

2. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA  

2.1. Opiekun dokonuje zgłoszenia przez formularz zapisów znajdujący się na stronie 

Organizatora: www.maniaprogramowania.pl w zakładce Zapisy.  
2.2. Opiekun jest zobowiązany sprawdzić, czy wprowadzone przez niego dane są wpisane 

prawidłowo.  
2.3. Opiekun wysyłając Zgłoszenie oświadcza, że podane przez niego dane są prawidłowe i 

prawdziwe.  

2.4. Po wysłaniu Zgłoszenia Organizator przesyła informacje o przyjęciu Zgłoszenia, Umowę wraz z 

załącznikami oraz dane do przelewu.  
 

3. ZAWARCIE UMOWY   

3.1. Zawarcie umowy następuje poprzez:  
a) Zapoznanie się Opiekuna z Umową, wraz z załącznikami.  
b) Podpisanie Umowy przez Opiekuna oraz Organizatora.  

c) Wpłata zaliczki na konto Organizatora podane w Umowie.  

3.2. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z realizacją umowy 
Opiekun ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.  

 

4. REALIZACJA UMOWY  

4.1. Organizator Półkolonii zobowiązuje się do realizacji wypoczynku w formie półkolonii w czasie 
trwania Umowy w podanej lokalizacji i w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, 
programie dostępnym na stronie internetowej i  jako załącznik nr. 3 do umowy. 

4.2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zajęć lub regulaminu z powodów 
niezależnych od niego (np. zmiana obostrzeń sanitarnych, pogoda lub choroba pracownika).  

4.3. W ramach opłaty za półkolonie uczestnicy mają zapewnione: wszystkie bilety wstępu, przejazdy, 
ubezpieczenie NNW, przybory dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz rekreacyjno-sportowy, 

napoje (woda, herbata) oraz wyżywienie (obiad, podwieczorek). 
4.4. Wyżywienie zapewnia firma cateringowa. Możliwe diety do wyboru: standardowa, 

wegetariańska, bezmleczna albo bezglutenowa.  

4.5. W przypadku specjalnych potrzeb żywieniowych dziecka lub alergii Opiekun jest zobowiązany 
do zapewnienia  wyżywienia dla Uczestnika we własnym zakresie  lub może zostać naliczona 

dodatkowa opłata określona przez firmę Cateringową. 
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5. WARUNKI UDZIAŁU W ZAJĘCIACH  

5.1. Uczestnicy biorą udział w zajęciach za zgodą Rodziców lub Opiekunów prawnych.  
5.2. Warunkiem udziału w Półkoloniach jest stan zdrowia Uczestnika niestanowiący zagrożenia dla 

pozostałych Uczestników zajęć. 
5.3. Przystąpienie przez Uczestnika do półkolonii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywają się Półkolonie. Regulamin obiektu 
zostanie przedstawiony dzieciom podczas pierwszego dnia zajęć, a także będzie dostępny cały 
czas w pomieszczeniu, w którym odbywają się półkolonie.  

5.4. Opiekun jest zobowiązany podać dane osób, upoważnionych do odbioru dziecka z Półkolonii 
lub wyrażenie zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.   

5.5. Opiekun jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na 
siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.  

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze oraz przedmioty wartościowe (w tym 
sprzęt elektroniczny) pozostawiony przez uczestników podczas trwania Półkolonii.  

5.7. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń Prowadzących i Instruktorów 
prowadzących zajęcia. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób 
rażący wobec innych Uczestników i Prowadzących może zostać usunięty z Półkolonii decyzją 
kierownika półkolonii.  

5.8. Ze względu na brak odpowiednich warunków wynikających z liczebności grup i przeszkolenia 
kadry, organizator informuje że nie umożliwia uczestnictwa w Pólkoloniach dzieciom z 
zaburzeniami rozwojowymi (m.in. Zespołem Aspergera, Tourette’a i innymi). Organizator 
zastrzega sobie prawo do usunięcia z Półkolonii Uczestnika, jeśli nie jest w stanie zapewnić 
właściwej opieki wynikającej ze zwiększonych potrzeb dziecka.  

5.9. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie 

opinii lekarskiej o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.  

5.10.  Od Uczestnika wymagana jest ważna legitymacja szkolna (np. w celu wykorzystania zniżek w 
transporcie publicznym oraz atrakcjach kulturalnych i rozrywkowych). W przypadku 

nieposiadania w trakcie korzystania z atrakcji może zostać naliczona opłata dodatkowa, w 
kwocie określonej przez Organizatora. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

6.1. Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie jego danych osobowych 
oraz danych osobowych Uczestnika niezbędnych do realizacji Umowy.  

6.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze związku z realizacją zawartej Umowy, Strony będą się 
starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązane polubownie będą podlegały rozstrzygnięciu 
przez sąd właściwy dla organizatora.  

 

7. OBOSTRZENIA SANITARNE W ZWIĄZKU Z COVID-19  

7.1. Celem wprowadzenia obostrzeń sanitarnych jest zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem 
wirusem COVID-19 oraz umożliwienie dzieciom wzięcia udziału w Półkoloniach organizowanych 
przez firmę Mania Programowania w przypadku obowiązywania obostrzeń sanitarnych na 

terenie powiatu poznańskiego lub Miasta Poznań. 
7.2. Uczestnicy, opiekunowie oraz osoby przyprowadzające są zobowiązani do posiadania własnej 

maski, potrzebnej do zakrywania ust i nosa. 

7.3. Organizator zapewnia dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz środki potrzebne do 
dezynfekcji powierzchni. 

7.4. Uczestnictwo w zajęciach powinno następować po przeanalizowaniu przez Opiekuna Prawnego 

Uczestnika zajęć ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19.  

7.5. Organizator zakazuje przynoszenia przedmiotów, których dezynfekcja nie jest możliwa w 
szczególności pluszowe zabawki, poduszki itp.   

7.6. Każdy Uczestnik Półkolonii i Prowadzący przed wejściem na zajęcia, po powrocie z dworu oraz 
po skorzystaniu z toalety jest zobowiązany zdezynfekować ręce.  
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7.7. Uczestnicy oraz prowadzący są zobowiązani do przestrzegania zasad ostrożności  w zależności 
od miejsca i sytuacji (zachowania 2m, dezynfekcja rąk, maseczki).  

7.8. Sprzęt wykorzystywany na zajęciach i powierzchnie robocze będą dezynfekowane zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi. Pomieszczenia są wietrzone regularnie. 

7.9. Jedzenie będzie dostarczane przez firmę cateringową w jednorazowych pojemnikach razem ze 
sztućcami i naczyniami zgodnie z obowiązującymi wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi. 

7.10.  Dopuszcza się używanie przez uczestników tylko ich własnych telefonów komórkowych, 
natomiast kategorycznie zakazuje się udostępniania ich telefonu czy innego sprzętu 
elektronicznego innym osobom/uczestnikom. 

7.11.  Podczas wejścia na teren półkolonii osoba wyznaczona przez organizatora dokonuje pomiaru 

temperatury wszystkim uczestnikom oraz prowadzącym. W przypadku osób, u których pomiar 
wykazał temperaturę większą niż 37,5 C muszą odczekać w wyznaczonym miejscu co najmniej 
15 minut na ponowny pomiar temperatury. W przypadku ponownego wyniku większego niż 
37,5 C taka osoba, nie może zostać dopuszczona do udziału w półkoloniach.  

7.12.  Uczestnicy oraz osoby prowadzące nie mogą wykazywać objawów choroby zakaźnej ( np. 

podwyższona temperatura, katar, kaszel, utrata smaku lub węchu i inne nietypowe objawy).  
7.13.  Osoby przyprowadzające oraz odbierające uczestników przed i po zajęciach nie wchodzą do 

pomieszczeń, w których są prowadzone półkolonie, natomiast powinny czekać w wyznaczonym 
przez organizatora miejscu na pracownika firmy Mania Programowania lub zadzwonić na 
podany przez organizatora numer, aby pracownik przyprowadził/odebrał uczestnika. Osoby 
przyprowadzające uczestników są również zobowiązane do przestrzegania zasad ostrożności 
(zachowania 2m, dezynfekcja rąk, maseczki). 

7.14.  W przypadku problemów lub pytań kontakt Opiekunów z Prowadzącymi, Wychowawcą i 
Organizatorem powinien odbywać się drogą telefoniczną. 

7.15.  Opiekun ma obowiązek poinformowania organizatora w przypadku gdy uczestnik półkolonii 
lub osoba z nim zamieszkująca w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem  półkolonii oraz w trakcie była 
osobą zakażoną wirusem COVID-19 lub była na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych. W takim przypadku, uczestnik nie może wziąć udziału w półkoloniach. 

7.16.  Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku półkolonii lub dojazdu na nie lub powrotu z nich 
nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń wobec firmy Mania Programowania.  

7.17.  W przypadku wystąpienia objawów chorobowych opiekun lub osoba przez niego wyznaczona 
są zobowiązani do bezzwłocznego odbioru dziecka. 

7.18.  W przypadku zmian obostrzeń sanitarnych regulamin może ulec zmianie. 

 

 

 Ostatnia aktualizacja regulaminu: 11 maja 2022 


