
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 2021 

WAKACJE Tajnych Agentów, WAKACJE digital detox 
 

1. Regulamin półkolonii obowiązuje wszystkich uczestników, wychowawców i 

rodziców/opiekunów dzieci biorących udział w wypoczynku. 

2. Półkolonie organizowane są przez MMG s.c. - M. Grygorczuk, M. Grygorczuk, ul. 

Jaworowa7, 15-808 Białystok – właściciela marki Lastag 2.0 – centrum rozrywki i sportu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest wypełnienie Formularza 

Zgłoszeniowego dostępnego on-line  na stronie internetowej: www.lastag.pl/wakacje  lub 

osobiście w lokalu oraz uregulowanie opłaty. 

4. Podpisanie umowy o udział w półkoloniach oznacza akceptację niniejszego regulaminu 

przez Rodziców/Opiekunów. 

5. W momencie składania zgłoszenia rodzic/opiekun zobowiązany jest wpłacić bezzwrotny 

zadatek w wysokości 200 zł w lokalu, za pośrednictwem płatności online na stronie www 

organizatora lub przelewem na konto - 

 

BANK: ING Bank Śląski  

NR KONTA: 22 1050 1823 1000 0092 2582 2171 

MMG Spółka Cywilna 

ul. Jaworowa 7  

15-808 Białystok  

 

6. Uczestnicy półkolonii przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 7:30 do godz. 

16:30. 

7. Zajęcia programowe trwają od godz. 9:30 do godz. 15:30. 

8. Rodzice lub Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z 

powrotem. 

9. Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika półkolonii odbywa się we własnym zakresie i na 

własny koszt Rodziców / Opiekunów. 

10. Rodzice / Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z półkolonii u 

wychowawcy lub kierownika półkolonii – oraz podpisanie dokumentu listy obecności. 

11. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później. Fakt ten 

należy ustalić z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii telefonicznie lub osobiście. 

12. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości oraz 

pisemnym upoważnieniem od Rodzica / Opiekuna. O takim fakcie każdorazowo 

Rodzic/Opiekun informuje telefonicznie wychowawcę lub kierownika półkolonii. 

13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice / Opiekunowie są 

zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie. 

14. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus ani 

nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów. 

15. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a) spokojnego wypoczynku, 

b) uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego 

turnusu, 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, 

d) uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika półkolonii. 

16. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 

a) podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika półkolonii, 

b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, 

c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach, 

d) posiadania obuwia i stroju sportowego, 

e) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki, 

http://www.lastag.pl/wakacje
https://maps.google.com/?q=ul.+Gen.+Józefa+Bema+6+15-369+Białystok&entry=gmail&source=g


f) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie, 

g) szanowania rzeczy własnych i kolegów, 

h) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż., 

i) natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika półkolonii o zaistniałych 

problemach i wypadkach, 

j) zapoznania się wraz z Rodzicami / Opiekunami z programem półkolonii, regulaminem oraz 

bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi półkolonii, zamieszczanymi na stronie 

internetowej organizatora 

17. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice / 

Opiekunowie. 

18. Samowolne oddalenie się dziecka od opiekunów, nie wykonywanie poleceń wychowawców, 

jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w 

ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. 

19. Opłata za półkolonie w przypadku karnego wykluczenia uczestnika za rażące naruszenie 

niniejszego regulaminu nie będzie zwracana. 

20. Organizatorzy półkolonii zobowiązują się do zapewnienia: 

a) ubezpieczenia uczestników półkolonii, 

b) 3 posiłków dziennie (w tym jeden ciepły), 

c) napojów, 

d) wykwalifikowanej opieki  do zajęć edukacyjnych, 

e) realizacji zajęć zgodnych z programem półkolonii, 

f) materiałów do zajęć, 

g) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii o zaistniałych 

wypadkach, urazach, problemach wychowawczych, 

h) infrastruktury do realizacji programu półkolonii z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz 

zapewnieniu podstawowej opieki medycznej, 

i)wyjść z lokalu w czasie trwania turnusu, wraz z niezbędnymi przejazdami komunikacją miejską. 

21. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia 

przez uczestników półkolonii. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na półkolonie, z 

powodu dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają zapewnienie dziecku 

właściwej opieki. 

23. Organizatorzy półkolonii zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie 

półkolonii podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają 

bezpośredniego wpływu. 

24. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy MMG S.C. - M. Grygorczuk, M. 

Grygorczuk. 

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy. 

26. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii 

oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

 

 

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W MIEŚCIE 

 

1. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom 

prowadzącego. 

2. Wszyscy idą zwartą grupą. Jako pierwszy idzie prowadzący grupę (jeden z opiekunów), 

następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu, kolumnę 

zamykają najstarsi uczestnicy oraz jeden z opiekunów. 



3. W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy. 

4. W żadnym przypadku nie odłączamy się od grupy. 

5. Poruszamy się wyłącznie po chodnikach. 

6. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczone przejścia dla 

pieszych z sygnalizacją świetlną lub przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej). 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

 

1. Nie przechodź przed i za pojazdem. Przez jezdnię przechodź dopiero po odjeździe autobusu. 

2. Nie wsiadaj, gdy pasażerowie chcą wysiąść z pojazdu. 

3. Nie potrącaj innych pasażerów. Przepuść osoby starsze i osoby z wózkiem. 

4. Na przystanku stój jak najdalej od krawężnika. 

5. Nie wskakuj do pojazdów, ani nie wyskakuj z niego. 

6. Nie wsiadaj do przepełnionego pojazdu. 

7. Zachowuj się kulturalnie w pojeździe (trzymaj się specjalnych uchwytów, ustępuj miejsca 

starszym, nie zachowuj się głośno, nie wnoś lodów, zdejmij plecak, nie wyrzucaj śmieci przez 

okno). 

 

 

 

 

  PODPIS RODZICA/OPIEKUNA      DATA/MIEJSCE 
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