
 
Warunki uczestnictwa w półkoloniach 

letnich „Lato z K2 Arena” 
 

 

Nazwa formy 
wypoczynku 

Półkolonia 
„Lato z K2 

Arena 2021” 

Typ formy 
wypoczynku 

 Półkolonia letnia 

 

Dane 
organizatora 

 
Rembud I Sp. Z o.o. S.K., 45-129 Opole, ul. Kępska 18 

 

Adres Obiekt Sportowy K2 Arena, ul. Halicka 1, 45-319 Opole   

Czas trwania 
5-9 lipca 2021, 12-16 lipca 2021, 19-23 lipca 2021, 26-30 lipca 2021 
godz. 8:00 – 16:00 

 

Koszt półkolonii, terminarz wpłat. 

Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi: 600 zł
 
Wpłat można dokonywać  na konto Rembud I Sp. Z o.o. S.K  nr rachunku bankowego 38 1930 1028 
2240 0254 0162 0327 tytuł wpłaty: Półkolonia K2 Arena, data turnusu, imię i nazwisko dziecka. Jako 
odbiorcę prosimy wpisywać Rembud I Sp. Z o.o. S.K   
W celu zapisania dziecka na półkolonię należy: skorzystać z formularza zapisów na stronie 
www.k2arena.pl, wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł, pobrać kartę uczestnika w recepcji Obiektu 
Sportowego K2 Arena lub ze strony www.k2arena.pl, wypełnić i oddać w terminie minimum 3 dni 
przed rozpoczęciem turnusu.  
W przypadku rezygnacji z miejsca po wpłacie zaliczki oraz nieznalezieniu we własnym zakresie osoby 
na zastępstwo zwracane będzie 50 % wpłaconej zaliczki. 
Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

● wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: drugie śniadanie, obiad 
● opieka kadry opiekuńczej podczas zajęć w ramach półkolonii 
● ubezpieczenie od NNW 

Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne  z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej   z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i 
młodzieży ( Dz. U. poz.452)  
Opiekunowie – wychowawcy posiadają  kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej   z 30 marca 2016r, w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U. poz.452)  
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie wynikających z sytuacji 
pandemicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

OGÓLNE: 

- obuwie zmienne, strój sportowy 
   - wygodne buty na zmianę  

Posiłki 



Liczba posiłków 
w ciągu dnia 

2 posiłki dziennie - drugie śniadanie, obiad jednodaniowy. Organizator w ramach opłaty 
nie zapewnia pierwszego śniadania, które uczestnik powinien spożyć przed przyjściem 
na zajęcia. 

Sposób 
przygotowania 

Posiłki przygotowywane są przez Bistro K2 Arena, mieszczącym się w Obiekcie 
Sportowym K2 Arena. Przygotowujący posiłki posiadają odpowiednie kwalifikacje i 
badania lekarskie. Posiłki przygotowywane są w sposób prawidłowy i zgodny z 
obowiązującymi przepisami.  

Rodzaj 
posiłków 

Drugie śniadanie - kanapki (pieczywo pszenne, żytnie lub mieszane) z urozmaiconymi 
składnikami  (wędliny, sery, mięso, jajka itp.) 
Witaminy – warzywa. 
Każdy posiłek zawiera świeże lub gotowane warzywa. 
Do picia – woda niegazowana. 

Dodatkowe informacje 

Podczas półkolonii niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu  półkolonii  wyłącznie przez 
swych rodziców/opiekunów prawnych. (Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być 
odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej 
deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora formy. 
 
Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami 
lub opiekunami uczestników niepełnoletnich dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane 
w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie 
tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia 
uczestnika. 
Jeżeli uczestnik zażywa stale leki, należy przy rozpoczęciu turnusu przekazać je kierownikowi 
Półkolonii  lub instruktorowi w podpisanym opakowaniu, wraz z pisemną informacją o sposobie 
dawkowania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin Półkolonii „Lato z K2 Arena” 
 

I Organizacja Półkolonii 

Organizatorem Półkolonii jest Firma Rembud I Sp. Z o.o. S.K z siedzibą w Opolu przy ul. 

Kępskiej 18 

1. Zapisy na półkolonię odbywają się od 12.06.2021   

2. Zapisu można dokonać tylko poprzez formularz znajdujący się na stronie 

www.k2arena.pl/polkolonie  

3. W ciągu trzech dni po wypełnieniu formularza należy wpłacić zaliczkę lub całość opłaty za 

dany turnus półkolonii.  

4. Liczba miejsc na jednym turnusie ze względu na epidemię COVID-19 została ograniczona do 

12 osób. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu w przypadku nie zebrania się 

odpowiedniej grupy uczestników. 

6. Karta kwalifikacyjna uczestnika – Dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka na 

półkolonię. Jest on obowiązkowy i  tylko na jego podstawie można dokonać przyjęcia 

dziecka na półkolonię należy ją dostarczyć najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia danego 

turnusu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za telefony, aparaty fotograficzne, 

MP3, kamery i inne nie wymienione wartościowe rzeczy, a także kieszonkowe uczestników . 

Uczestnicy zabierają w/w przedmioty oraz pieniądze na odpowiedzialność rodziców 

/opiekunów prawnych. 

 

 

II Rodzice i Opiekunowie prawni 

● nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii. 

● są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z 

wyznaczonym harmonogramem. 

● są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą odbierać 

dziecko z półkolonii. 

● są zobowiązani zapewnić strój odpowiedni do prowadzonych danego dnia zajęć 

zgodnych z harmonogramem. 

● mają prawo pisemnego zgłaszania wniosków do Opiekunów i Kierownika Półkolonii. 

● W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic/Opiekun 

prawny/ może zostać obciążony kosztami naprawy szkody. 

http://www.k2arena.pl/


● Rodzice i Opiekunowie prawni  ponoszą pełną odpowiedzialność za rzetelną informację 

(podaną w karcie kwalifikacyjnej) na temat stanu zdrowia dziecka oraz o ewentualnych 

przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach programowych 

 

III Uczestnicy 

Uczestnicy mają prawo do: 

● korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku, 

● zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg do kadry opiekuńczej i Kierownika 

Półkolonii, 

Uczestnicy mają obowiązek: 

● wykonywania poleceń kadry opiekuńczej, 

● punktualnego stawiania się na zbiórkach, 

● przestrzegać zasady higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek. 

● szanować kolegów, wychowawców, inne osoby starsze, samego siebie i przyrodę. 

● brania czynnego udziału w zajęciach organizowanych w trakcie półkolonii, 

● zachowania porządku i higieny, 

● przestrzegania zasad bezpieczeństwa  

● przestrzegania  zasad  Regulaminu Obiektu Sportowego K2 Arena oraz         

regulaminów obowiązujących w zwiedzanych obiektach. 

● bezwzględnego posłuszeństwa podczas zajęć ruchowych oraz w czasie poruszania się 

     po mieście 

Uczestnikom zabrania się: 

● samowolnego odłączania się od grupy, do której zostają przypisani 

● zażywania lekarstw bez wiedzy opiekuna, 

● niszczenia sprzętu i wyposażenia, 

● zachowań agresywnych, używania wulgarnych słów i przekleństw. 

 

IV ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH I WYCIECZEK 

1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego.  

2. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach 

przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych lub 

przewidzianych przepisami.  

Nie wolno: odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, maszerować po jezdni kolumnie 

pieszych w czasie mgły, a kolumnie pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności, 

prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat. 



Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczek w związku  z sytuacją pandemiczną na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i związanymi z nią obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi. 

 

V  Wychowawcy 

Obowiązki wychowawcy: 

● zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;  

● poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników 

wypoczynku;  

● prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku,  

● opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;  

● organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia; 

● realizacja programu;  

● sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie 

higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych; 

● zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;  

● prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku. 

Wychowawca ma prawo: 

● Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg Kierownikowi Półkolonii 

● Zgłaszania kierownikowi Półkolonii problemów wychowawczych z Uczestnikami. 

 

 

VI Kierownik półkolonii 

Obowiązki kierownika: 

● kierowanie wypoczynkiem; 

● opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji; 

● ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku i 

innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku; 

● kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt 3; 

● zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od 

rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom;  

● nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku; 

● przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku 

dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych; 

a) udostępnienie na wniosek rodziców kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika 

wypoczynku; 

b) nadzór nad realizacją programu; 

c) podział uczestników wypoczynku na grupy. 



Dodatkowe wytyczne dla rodziców i uczestników półkolonii w K2 Arena zgodnie z 

wytycznymi GIS, MZ i MEN. 

Uczestnicy wypoczynku: 

● Są zdrowi w dniu rozpoczęcia półkolonii, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym 

oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

● Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza 

się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego 

uczestnika wypoczynku. 

● Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 

związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz 

przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

● Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny 

kontakt zapewniający szybką komunikację. 

● Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 

wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, duszności). 

● Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

● Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 

zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym 

fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 

wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku 

występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii 

lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

● Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia 

podczas pobytu na wypoczynku. 

 



Nagminne łamanie zasad niniejszego regulaminu skutkuje natychmiastowym wydaleniem 

uczestnika z półkolonii. Decyzję tę podejmuje kierownik półkolonii wraz z kadrą wychowawczą 

i o fakcie informuje Menadżera Obiektu Sportowego K2 Arena. W takim przypadku rodzicom / 

opiekunom prawnym nie będzie przysługiwać zwrot poniesionych kosztów za półkolonii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ja, niżej podpisany/a rozumiem i akceptuję warunki uczestnictwa oraz obowiązujące 

regulaminy półkolonii zimowej, organizowanej przez Rembud I Sp. Z o.o. S.K   

na terenie Obiektu Sportowego K2 Arena: 

 

l.p. Imię i nazwisko uczestnika Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

   

   

    
 
 

 


