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ZIMOWE PÓŁKOLONIE ŚWOPR  

FERIE 2023  

REGULAMIN  

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorami półkolonii jest: Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe   

2. Celem organizacji zajęć jest:   

  rekreacja i wypoczynek dzieci w wieku od 6 do 14 lat pozostających w domu w okresie   

  I Turnus: 30.01- 03.02.2023 r.   

  II turnus: 06- 10.02.2023 r.  

  podnoszenie sprawności fizycznej poprzez udział w aktywnych formach wypoczynku.   

3. Zajęcia odbywać się będą w VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego, aleja Legionów 4, 

25-035 Kielce  

4. Zajęcia odbywać się będą w grupach liczących 12- 20 uczestników od poniedziałku do piątku   

w godzinach od 7:00 do  17:00.   

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia grup w toku zajęć.   

6. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonymi harmonogramami, które mogą ulec zmianie   

w zależności od warunków atmosferycznych oraz obowiązujących przepisów prawa.   

7. Zajęcia są organizowane w dwóch odrębnych turnusach:   

I Turnus: 30.01- 03.02.2023 r.   

II turnus: 06- 10.02.2023 r.  

Stowarzyszenie ŚWOPR zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu w przypadku czynników od nas 

niezależnych lub nieuzbierania wystarczającej liczby dzieci.   

  

8. Zbiórka dzieci: VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego i Technikum nr 8, aleja Legionów 

4, 25-035 Kielce; w godzinach 07.00 - 08.00  

  

II. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH   

1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 6-14 lat.   

2. Zapisy on-line na stronie www.swopr.eu przyjmowane są od dnia 25 listopada 2022 roku od godziny 

8:00 do wyczerpania miejsc.  

3. Po zgłoszeniu on-line (jeśli nie otrzymacie Państwo informacji o braku miejsc) należy:   

  prawidłowo wypełnić kartę kwalifikacji wraz z załącznikami (jeden plik dostępny na stronie 

www.swopr.eu zakładka półkolonie) i dostarczyć pierwszego dnia wraz z dzieckiem.  

  OPŁATY:  

Opłaty  do 31 XII 2022 r.  od 01 I 2022 r.  

Wodna Akademia*  649 zł  699 zł  

Pozostałe dzieci    699 zł  749 zł  

 *Cena dla dzieci, które uczestniczą w zajęciach Wodnej Akademii w roku szkolnym 2022/2023 i w 

semestrze I opłaciły minimum 3 miesiące zajęć. 

 

Powyższe opłaty obejmują udział dziecka w zajęciach tj.  

• Opieka i zajęcia w godzinach 07.00- 17.00  

http://www.swopr.eu/
http://www.mosir.kielce.pl/


                                                          

  

2   

   

• Wyżywienie II śniadanie + obiad  

• 8h zajęć pływania korekcyjnego  

• 5 x zajęcia z gier zespołowych (czas nieograniczony) na kompleksie boisk oraz nowoczesnej hali 

sportowej  

•  5 x gry i zabawy ruchowe oraz planszowe  

• 5x warsztat ratowniczy  

• Łyżwy, sanki  

• Warsztat teatralny 

• Warsztat medialny 

• Min. 5x Warsztaty profilaktyczne  

• Ognisko  

• Inne atrakcje i niespodzianki  

• Ubezpieczenie   

Przelew bankowy za udział dziecka w zajęciach należy dokonać na konto bankowe  

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe mBank: 75 1140 2004  

0000 3302 7705 0460 w opisie: Ferie_półkolonie_nr tusnus_ imię_nazwisko_dziecka  

Przy zapisie i płatności od 1 stycznia 2023 r. opłata wynosi 699 zł. Bezzwrotną zaliczkę stanowi 

400zł uregulowane w 7 dni po zapisie dziecka.  

Opłaty pozostałej części lub opłaty całościowej można dokonać w każdej chwili, ale nie później niż 

w ciągu 14 dni od startu turnus.   

W przypadku odwołania Zimowych Półkolonii Ferie 2023 cała kwota zostanie zwrócona na konto 

bankowe. O przyjęciu dziecka na półkonie decyduje kolejność zgłoszeń i zaksięgowana wpłata 

bankowa.   

6. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest: wypełnienie, podpisanie i doręczenie następujących 

dokumentów/ załączników do regulaminu:   

  karty kwalifikacyjnej (zał. nr 1);  wraz z załącznikami: oświadczenia rodziców, upoważnienia do 

odbioru dziecka, zgodna na przetwarzanie wizerunku, 

   kopia legitymacji szkolnej dziecka/ lub posiadanie przez dziecko legitymacji do wglądu;   

   Wyżej wymienione dokumenty są do pobrania poniżej w załącznikach.  

7. Nieterminowa płatność i doręczenie dokumentów (pkt. I ppkt.6) jest rozumiane jako rezygnacja ze 

Zimowych Półkolonii ŚWOPR- Ferie 2023 i skutkuje skreśleniem z listy uczestników.   

8. Wypełnienia i dostarczenia dokumentów może dokonać jedynie przedstawiciel ustawowy/opiekun 

prawny.  

9. Organizatorzy uprawnieni są do ustalenia limitów uczestników w Zimowych Półkoloniach ŚWOPR- 

Ferie 2023.   

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Zimowych Półkolonii ŚWOPR- Ferie 2023 ze 

względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników.   

  

III.  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ   

1. Przestrzeganie regulaminu Świątecznych Półkolonii ŚWOPR.   

2. Przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia.   

3. Przestrzeganie zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia   

i zdrowia innych, informowania wychowawcy o zaistniałym zdarzeniu.   

4. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.   

5. Kulturalne zachowywanie się w trakcie zajęć oraz podczas spożywania posiłków.   
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6. Dbanie o higienę osobistą i czystość.   

7. Współpraca z wychowawcami i instruktorami prowadzącymi zajęcia.   

8. Posiadanie odpowiedniego do zajęć sportowych stroju, tj. każdego dnia dziecko powinno ze sobą 

zabrać:  

• Strój pływacki  

• Klapki basenowe  

• Ręcznik x1  

• Czapka zimowa  

• Szalik  

• rękawiczki  

• Sportową odzież (spodenki, t-shirt)  

• Bluzę sportową  

• Kurtkę zimową  

• Spodnie narciarskie  

• Sportowe obuwie sznurowane lub na rzepy  

• Trapery/ obuwie zimowe  

• Wodę mineralną  

• Wyposażony piórnik  

• Sztućce /z uwagi nie niekomfortowe jedzenie plastikowymi sztućcami/ 

• DZIECKO NIE ZABIERA ZE sobą SMARTFONU ITP. 

9. Dbanie o sprzęt oraz wyposażenie - za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni 

są jego rodzice lub opiekunowie prawni.   

  

IV.  OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH/OPIEKUNÓW PRAWNYCH   

1. Zapoznanie się, podpisanie i przestrzeganie regulaminu półkolonii.   

2. Doręczenie dokumentów o których mowa w pkt. II ppkt.6.   

3. Współpraca  z  wychowawcami,  instruktorami,  kierownikiem  wypoczynku  oraz 

innymi przedstawicielami Organizatora półkolonii. Podawanie prawdziwych informacji o stanie 

zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka.  

4. Przestrzeganie harmonogramu półkolonii oraz przygotowanie uczestnika do zaplanowanych zajęć.  

5. Uiszczenie opłaty za półkolonie zgodnie z terminem wpłaty (pkt. II ppkt. 3)  

6. Punktualny przywóz (przyprowadzenie) dzieci między 7.00-8.00 na zajęcia oraz ich odebranie po  

zakończeniu zajęć 16.00-17.00. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę 

dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć i z powrotem.   

7. Wcześniejszy odbiór uczestnika rodzic/opiekun prawny potwierdza własnoręcznym wpisem w listę 

lub pisemnym zwolnieniem opatrzonym datą i podpisem.   

8. W wypadku nieodebrania dziecka po godzinie 17:00, organizatorzy zobowiązani są powiadomić 

odpowiednie służby o tym zdarzeniu.   

9. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani wypełnić upoważnienie dla osób,  które mogą odbierać 

uczestnika z półkolonii, a także dostarczyć je do SŚWOPR.   

10. W karcie kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wskazania zaburzeń, 

dolegliwości, alergii podopiecznego czy jakichkolwiek istotnych informacji dotyczących zdrowia 

fizycznego i psychicznego i bezpieczeństwa dziecka.   

   

V.  OPŁATY  

1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w półkolonii wynosi:   



                                                          

  

4   

   

Opłaty  Do 31 XII 2022 r.  OD 1 I 2023 r.  

Wodna Akademia*  649 zł  699 zł  

Pozostałe dzieci    699 zł  749 zł  

2. W cenie 5 dniowego turnusu półkolonii organizator zapewnia: opiekę wychowawcy, II  śniadanie, 

obiad dwudaniowy, transport, udział w zajęciach sportowych z instruktorem, specjalistyczny sprzęt 

do poszczególnych dyscyplin sportowych, warsztat ratowniczy, warsztat survivalowy, warsztat 

medialny, warsztat bilardowy, warsztat teatralny oraz poszerzenie wiedzy w zakresie 

bezpieczeństwa.   

Opłaty za uczestnictwo w zajęciach należy dokonać przelewem na rachunek bankowy  75 1140 

2004 0000 3302 7705 0460 w ciągu 7 dni od zapisu. Bezzwrotna zaliczka 400zł. Na 14 dni przed 

rozpoczęciem zimowych półkolonii całość lub pozostała część kwoty. 

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:  607753756 oraz 690037439  

4. Opłata za uczestnictwo nie ulega zwrotowi w razie nieobecności  dziecka na zajęciach.   

5. W razie nagłej choroby dziecka rodzic/opiekun prawny ma obowiązek powiadomić organizatora   

o nieobecności, a także dostarczyć zaświadczenie lekarskie najpóźniej następnego dnia, wówczas 

rodzice/opiekunowie prawni mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub 

cały turnus z wyłączeniem kosztów już poniesionych przez organizatora.   

   

VI.  POSTANOWIENIA DODATKOWE   

1. Uczestnicy półkolonii mogą zostać zwolnieni z części zajęć wyłącznie na wniosek przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna prawnego, który jest opatrzony podpisem w dzienniku wychowawcy.    

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy   

przyniesionych na półkolonie (pieniądze, telefony komórkowe, tablety, aparaty fotograficzne itp.).   

3. W sytuacji, gdy uczestnik nie będzie przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii bez obowiązku zwrotu 

uiszczonej opłaty.   

4. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na terenie VII LO oraz innych 

obiektów, na których organizowane są zajęcia  np. pływalni, hali sportowej oraz innych.   

5. Organizatorzy zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów  

prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.   

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ustalonego harmonogramu zajęć, który dostępny 

będzie u kierownika półkolonii.   

   

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu będą 

rozpatrywane i rozstrzygane przez Zarząd SŚWOPR.   

2. Skargi i wnioski można składać do Zarządu SŚWOPR.   

3. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą 

przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.   

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.   

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.   

   

   VIII.  KLAUZULA INFORMACYJNA   
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DOTYCZY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO W CELU UCZESTNICTWA  W 

IMPREZIE/ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE ŚWIETOKRZYSKIE WODNE 

OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE.   

   

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

Informujemy, iż:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe  z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórska 182 a; tel.: 600-277-735, mail: 

biuro@swietokrzyskiewopr.eu dalej: (Stowarzyszenie)  

2) Dane osobowe(wizerunek) dziecka przetwarzane będą w celu realizacji działań informacyjnych i 

promocyjnych administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.  

3) Administrator może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora tj. 

dostawca hostingu, firma IT świadcząca usługi utrzymania strony. Odbiorcami danych zbieranych poprzez 

fanpage jest Meta Platforms i jego partnerzy. Dane mogą być transferowane do państw trzecich na 

podstawie działań podjętych przez spółkę Meta Platforms Ireland Ltd. Informacje dotyczące przetwarzania 

danych przez Facebook można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation 4) 

Dziecka dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane do momentu wycofania zgody.  

5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści dziecka danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne.  

                Aktualizacja   Kielce, 24.11.2022 r.   

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation

