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REGULAMIN PÓŁKOLONII SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY KRAKÓW WSCHÓD 

 W TERMINIE 29.06-28.08.2020 r 

 

1. Półkolonie sportowe organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód skierowane 

są do wszystkich dzieci, które z różnych powodów w czasie wakacji pozostają na terenie Krakowa, w wieku 

6 -12 lat. 

2. Zajęcia organizowane przez MOS Kraków Wschód odbywać się będą na terenie stadionu sportowego na 

os. Szkolnym 39 w Krakowie. Istnieje możliwość zapisania dziecka na dowolną ilość turnusów w zależności 

od dostępności miejsc.  

3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód cykle półkolonii realizuje w 9 tygodniowych turnusach:  

.                        

I turnus  29.06 – 3.07.2020r. 

II turnus  6.07 – 10.07.2020r. 
III turnus  13.07 – 17.07.2020r. 
IV turnus  20.07 – 24.07.2020r. 
V turnus  27.07 – 31.07.2020r. 

 

VI turnus  3.08 – 7.08.2020r. 

VII turnus  10.08 – 14.08.2020r. 
VIII turnus  17.08 – 21.08.2020r. 
IX turnus  24.08 – 28.08.2020r. 
 

 

4. Ośrodek zapewnia opiekę nad dziećmi w godzinach 7 -17. 

Zajęcia w ramach organizowanych turnusów odbywać się będą w godz. 8.00-16.00.  

5. Istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka i oddania pod opieką wychowawcy od godz. 7.00 – 8.00. 

i odebrania go do godz. 16.00 - 17.00. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy oraz 

nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód.  

6. Warunkiem zapisania dziecka na półkolonię jest dostarczenie do MOS Wschód wypełnionej karty 

kwalifikacyjnej, regulaminu, zgody (lub brak zgody) na przetwarzanie wizerunku dziecka oraz zgody na 

mierzenie temperatury dziecka (do każdego turnusu wymagane jest osobne zgłoszenie i karta 

kwalifikacyjna). Rodzice/opiekunowie prawni oraz uczestnicy półkolonii są zobligowani do akceptacji i 

stosowania się do zasad ujętych w „PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19” 

dostępnej na stronie www.moswschod.pl.  

7.  Uczestnicy wypoczynku powinni być zdrowi w dniu rozpoczęcia turnusu, co poświadczają rodzice lub 

opiekunowie prawni w pisemnym oświadczeniu, składanym w MOS Wschód, o braku u uczestnika 

wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

8. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka z wypoczynku w 

przypadku wystąpienia objawów takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności.  

9. Osoby odprowadzające dziecko do obiektu muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, 

nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 

14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

10. Rodzic lub opiekun prawny powinien zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust 

do użycia podczas pobytu na półkolonii (dotyczy to sytuacji, gdy zajęcia będą się odbywały w budynku 

ośrodka w czasie złych warunków atmosferycznych). 

11. Kierownik może odmówić wydania dziecka z Ośrodka w przypadku kiedy zachowania rodziców lub osób 

upoważnionych wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. Ośrodek podejmuje wszelkie 

dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 

12. Przyprowadzenie i odebranie dziecka jest możliwe tylko i wyłącznie przez rodzica/opiekuna, lub osobę 

upoważnioną przez te osoby i wpisaną w karcie zgłoszeniowej. W pierwszym dniu należy wylegitymować  

się dowodem osobistym.  
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13. W trakcie trwania zajęć dla dzieci zapewnione będą: drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, dostarczany 

przez firmę cateringową i woda mineralna w dowolnej ilości. Na terenie obiektu znajduje się automat z 

napojami i słodyczami. Zabronione jest kupowanie przez dzieci napojów zawierających kofeinę oraz inne 

substancje niedozwolone do spożycia dzieciom (m.in. energetyki).  

14. Cena turnusu obejmującego: 5 dniowy pobyt dziecka na półkolonii, dwudaniowy obiad, nieograniczony 

dostęp do wody oraz atrakcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne, wynosi 420 złotych Kwota ta przed 

rozpoczęciem każdego turnusu powinna zostać  przelana na podany rachunek bankowy  nie później, niż 

14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Informacja o zniżkach na kolejne turnusy dostępna jest w  biurze MOS 

Kraków Wschód.  

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie uczestnik będzie umieszczony na liście rezerwowej.  

 

15. Przy zapisie dziecka w niepełnym wymiarze czasowym turnusu obowiązuje pełna opłata (420zł).  

16. W przypadku rezygnacji dziecka z uczestnictwa w półkolonii obowiązują zasady: 

a) rezygnacja zgłoszona do tygodnia przed rozpoczęciem turnusy – zwrot 100% opłaty 

b) rezygnacja zgłoszona w czasie poniżej tygodnia od rozpoczęcia turnusy: 

– w przypadku znalezienia zastępstwa – bez kosztów 

- rezygnacja bez zastępstwa za dziecko - zwrot 50% opłaty  

c) rezygnacja przed rozpoczęciem turnusu spowodowana  kwarantanną poświadczoną urzędowo – zwrot 

100% opłaty 

17. Dzieci uczestniczące w półkoloniach powinny zostać pouczone przez rodziców/opiekunów o  zakazie  

samodzielnego opuszczania stadionu i oddalania się od grupy.  

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe powierzone dziecku. Dziecko 

samodzielnie dba o wszystkie swoje rzeczy. Dzieci zostawiają swoje rzeczy w szatni, do której dostęp mają 

tylko uczestnicy półkolonii.  

19. Ze względu na charakter zajęć prowadzonych na świeżym powietrzu i możliwość zmiany warunków 

atmosferycznych prosimy o zadbanie o odpowiednie ubranie dziecka. W  przypadku deszczu zajęcia 

odbywać się będą na sali, a ich charakter zostanie dopasowany do istniejących warunków pogodowych. 

Dziecko obowiązkowo musi posiadać strój sportowy na zmianę, oraz sportowe obuwie. Każdy uczestnik 

dostanie od nas czapkę z daszkiem, którą obowiązkowo trzeba zakładać podczas zajęć na słońcu. 

20. Półkolonie organizowane przez MOS Kraków Wschód będą miały charakter sportowy, a  dodatkowymi 

atrakcjami będą kreatywne zabawy na świeżym powietrzu oraz zajęcia plastyczne Szczegółowy program 

zajęć przedstawiany będzie uczestnikom na początku każdego tygodnia.  

21. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice zobowiązani są napisać oświadczenie 

dotyczące przejęcia odpowiedzialności za dziecko od Organizatora. 

22. Zdjęcia z poszczególnych turnusów będzie można obejrzeć na naszym profilu facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/MOSWschod  

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie półkolonii oraz ostatecznej interpretacji 

poszczególnych zapisów regulaminu. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję jego treść. 

 

 

Data i miejsce                                  Czytelny podpis 

rodzica/opiekuna  

https://www.facebook.com/MOSWschod

