REGULAMIN „PÓŁKOLONII Z ARENĄ 2022”
Z ELEMENTAMI ŁYŻWIARSTWA , PIŁKI SIATKOWEJ ORAZ PŁYWANIA
Letnie zajęcia sportowe dla dzieci pod nazwą „Półkolonie z Areną” polegają na organizacji
zajęć sportowych ( łyżwy, siatkówka, pływanie ) na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie
Mazowieckim w okresie wakacji letnich .
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Organizatorem letnich zajęć jest Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki z
siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim 97-200, ul. Strzelecka 24/26, NIP: 7732489464,
REGON: 382769351, zwany dalej Klubem Sportowym Arena Tomaszów Mazowiecki.
Regulamin letnich zajęć obowiązuje:
wszystkich uczestników,
rodziców i opiekunów,
organizatora.
Terminy letnich zajęć:
I turnus ( siatkarski): 04-08.07.2022r
I turnus (łyżwiarski i pływacko-łyżwiarski): 11-15.07.2022r.
II turnus (łyżwiarski i pływacko-łyżwiarski): 18-22.07.2022 r.
Zajęcia odbywają się w od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w godzinach
od 8.00 do 16.00 na terenie Areny Lodowej, obiektach zarządzanych przez
Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. oraz basenie „Złota Rybka „
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
Zapisy na zajęcia odbywają się od dnia 12.05.2022r. do dnia rozpoczęcia turnusu lub
do wyczerpania miejsc.
W pierwszej kolejności decyduje kolejność wpłat na konto organizatora.
Zgłoszenia przyjmowane są jedynie na adres e-mail: polkolonie@arenalodowa.pl
Zapisów należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej
Uczestnika oraz zgody na udział dziecka w półkoloniach i podpisanie ich przez
rodzica/opiekuna. Karty dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.arenalodowa.pl
Karta Kwalifikacyjna Uczestnika – dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka. Jest
on obowiązkowy i tylko na jego podstawie można dokonać zapisu dziecka na zajęcia.
Należy wypełnić wszystkie rubryki karty przeznaczone dla rodziców lub opiekunów.
W trakcie zapisów rodzic/opiekun uczestnika ma obowiązek zapoznania się z
regulaminem letnich zajęć, regulaminem Areny Lodowej i pozostałych obiektów, na
których odbywać się będą zajęcia i zobowiązać siebie oraz uczestnika do ich
przestrzegania.
Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona i wynosi maksymalnie 15 uczestników na
jednego opiekuna. O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń
potwierdzona wpłatą ustalonej kwoty za zajęcia na konto organizatora podane w
niniejszym regulaminie.
Koszt udziału w letnich zajęciach wynosi 600 zł za I turnus.

W przypadku zapisu 2 uczestników ( dotyczy jedynie rodzeństwa ) opłata wynosi 550zł.
Wpłaty należy dokonać najpóźniej drugiego dnia od daty zapisania uczestnika na
rachunek bankowy Organizatora: 95 1240 3145 1111 0010 9664 7180 (w tytule
przelewu podając imię i nazwisko, nazwę: „Półkolonie z Areną 2022” z dopiskiem:
łyżwiarskie, siatkarskie, bądź siatkarsko-pływackie wg. preferencji.
14.
Brak wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny ze skreśleniem z listy.
15.
Rezygnacja z uczestnictwa ze zwrotem kosztów możliwa jest najpóźniej trzy dni przed
rozpoczęciem turnusu. Po tym dniu Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa,
chyba że na miejsce uczestnika, który zrezygnował, zgłosi się i zostanie przyjęty inny
uczestnik.
16.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu letnich zajęć ze względu na
zbyt małą liczbę uczestników.
17.
Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem opiekunów, instruktorów łyżwiarstwa oraz
kierownika zimowych zajęć wg. ramowego planu letnich zajęć sportowych w Arenie
Lodowej.
18.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników letnich zajęć oraz
za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych
uczestników.
19.
Organizator nie zaleca przynoszenie na letnie zajęcia cennych urządzeń i przedmiotów
wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze
odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
20.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie w sytuacjach, gdy
program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych
od organizatora.
21.
Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami
ubezpieczenia firmy ubezpieczającej PZU.
22.
Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi wyżywienie: drugie śniadanie (woda +
słodka bułka) oraz dwudaniowy obiad.
23.
Organizator
zobowiązuje
się
do
natychmiastowego
powiadomienia
Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
12.
13.

Obowiązki Organizatora:
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry opiekunów.
Kierownik letnich zajęć jest osobą koordynującą i nadzorującą całość zadania, posiadającą
odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik ma obowiązek:
•
Kierować zajęciami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•
Ustalić i przydzielić szczegółowo zakres czynności poszczególnym
Wychowawcom ;
•
Kontrolować pracę Wychowawców ;
•
Zapewnić Uczestnikom właściwą opiekę i warunki bezpieczeństwa podczas zajęć

• Zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie zajęć zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia
•
Na wniosek Rodziców/Prawnych opiekunów informowania o zachowaniu dzieci i
młodzieży oraz ich stanie zdrowia,
•
Przestrzegania zasad bezpieczeństwa
•
Po zakończeniu zajęć Kierownik ma obowiązek dostarczyć do Organizatora karty
uczestników wraz z prowadzonymi dzienniczkami i sprawozdaniem.
Wychowawca – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, sprawująca bezpośredni nadzór
nad grupą.
Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom
jak najlepsze warunki do zajęć, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz
organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie
warunki zdrowotne w czasie zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu
sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
Wychowawca ma obowiązek:
•
Zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz ankietami uczestników letnich
zajęć będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników zajęć.
•
Prowadzenia dziennika zajęć.
•
Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia.
•
Pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki.
•
Sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia
oraz innych czynności opiekuńczych.
•
Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć.
•
Poszanowania godności każdego uczestnika letnich zajęć.
•
Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie
zdrowia.
•
Po zakończeniu zajęć letnich wychowawca ma obowiązek dostarczyć do
Kierownika uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem
zajęć.

Obowiązki rodziców/opiekunów:
•
Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z
planem zajęć.
•
Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do
miejsca odbywania się letnich zajęć, tam i z powrotem.
•
W razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób,
które mogą odbierać dziecko z letnich zajęć i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.
•
W przypadku samodzielnego przychodzenia na miejsce transportu rodzice są
zobowiązani napisać stosowne oświadczenie i załączyć je do karty zgłoszeniowej.

•

Zapewnienie uczestnikom właściwej odzieży na wycieczki i zajęcia.

Każdy uczestnik letnich zajęć ma prawo do:
•
pełnego wykorzystania programu letnich zajęć,
•
uczestniczenia we wszystkich zajęciach, imprezach i atrakcjach przewidzianych
w programie,
•
przyniesienia własnego napoju, dodatkowych kanapek,
•
uzyskania niezbędnej pomocy od opiekunów lub kierownika letnich zajęć,
wnoszenia własnych propozycji do programu letnich zajęć.
Każdy uczestnik zimowych zajęć ma obowiązek:
•
przestrzegania harmonogramu dnia,
•
wykonywania poleceń opiekunów, a także kierownika letnich zajęć,
•
przestrzegać niniejszego regulaminu oraz regulaminu Areny Lodowej i pozostałych
obiektów sportowych,
•
przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej
zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę,
•
bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa
podczas zajęć, gier i zabaw zespołowych, wycieczek, posiłku i czasu wolnego,
•
okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników i uczestniczek, kadry
oraz personelu zatrudnionego przez organizatora,
•
dbania o wyposażenie i sprzęt znajdujące się u organizatora. Za każdą zawinioną
przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / prawni
opiekunowie.
•
przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności .
Uczestnikom letnich zajęć zabrania się:
•
samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć,
•
posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych,
posiadania i brania innych środków odurzających,
•
noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów
łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych
zagrażających bezpieczeństwu innych osób,
•
używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec
innych,
•
przywłaszczania cudzych rzeczy,
•
wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz
przepisami przeciwpożarowymi.
Za nieprzestrzeganie Regulaminu letnich zajęć przewiduje się następujące kary:
•
nagana udzielona przez kierownika letnich zajęć,
•
wezwanie na rozmowę rodzica / opiekuna prawnego letnich zajęć,

•
•

usunięcie z letnich zajęć.
W przypadku usunięcia uczestnikowi
niewykorzystanych świadczeń.
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