
Regulamin półkolonii „Ahoj przygodo” 

1. Zajęcia letnich półkolonii/warsztatów”Ahoj przygodo ” organizowane są przez Gminne 

Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 A, w obiektach 

zarządzanych przez organizatora.

2. Zajęcia będą odbywać się codziennie w wyznaczonych przez organizatora terminach. 

3. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

4. Warsztaty przeprowadzone będą pod stałym nadzorem opiekunów, według opracowanego 

harmonogramu. 

5. Zapisy na półkolonie można dokonać od poniedziałku do piątku w sekretariacie Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w godz. 7.30-15.30 pod nr tel. 74 / 8580 753 wew 25.

6. Cena warsztatów to koszt 300 zł./tydzień. Płatne przelewem bankowym na podany nr konta. 

7. Dla rodzeństwa, które bierze udział w zajęciach opłata wynosi 280 zł. Warunkiem jest  

udział dzieci w tym samym turnusie. 

8. Cena obejmuje: zajęcia w godz. 8.00-14.00 z wykwalifikowaną kadrą, drugie śniadanie, 

napoje, opiekę, wyjazdy, ubezpieczenie. 

9. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest dokonanie opłaty za warsztaty oraz 

wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika. Brak opłaty skutkuje skreśleniem z listy. 

10. Rezygnacja z warsztatów po ich rozpoczęciu niezależnie od przyczyn nie uprawnia klienta

do zwrotu poniesionych opłat. Opłata może zostać przeniesiona na inne dziecko po 

uzgodnieniu tego faktu z organizatorem.

11. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka na zajęcia oraz odebrania po

zakończonych zajęciach.

12. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, opiekun prawny jet zobowiązany 

złożyć pisemne oświadczenie informujące o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót 

dziecka do domu. 

13. Warsztaty skierowane są do dzieci z gminy Żarów. 

14. W warsztatach mogą brać udział wyłącznie dzieci zdrowe, niezamieszkujące z osobą na 

kwarantannie i nie mające kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie, co rodzice/ 

opiekunowie poświadczają w pisemnym oświadczeniu. 

15. Przed wejściem do obiektu każdy z uczestników obowiązkowo zdezynfekuje ręce oraz 

podda się pomiarowi temperatury. 

16. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu 

obiektu oraz procedur postępowania podczas pandemii COVID -19.

17. Regulamin jest dostępny w sekretariacie GCKiS w Żarowie oraz na stronie internetowej. 

Żarów, 26.05.2021 r. 
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