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Kierownik półkolonii  Maciej Gawęda 
 
1.   Głównym celem obozu jest  wspólne spędzenie czasu, pod opieką wykwalifikowanej kadry – na sportowo,  radośnie 
i pożytecznie. 
2.   Warunkiem uczestnictwa w obozie jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika, 
regulaminu półkolonii, umowy  oraz wniesienie opłaty w wysokości 750zł.  
3.    Zajęcia rozpoczynają się od godz.8.oo i trwają do godz. 15:30/16:00  *Dyżury ranne od 7:30 
W tych godzinach uczestnicy są pod opieką wychowawców. 
Początek oraz zakończenie zajęć odbywa się na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni.  
4.    Każdy uczestnik zobowiązany jest do punktualności. 
5.   Odbiór dziecka z obozu przez innego opiekuna możliwy jest dopiero po okazaniu pisemnej zgody przed 
rozpoczęciem dnia obozowego. 
6.   Grupy stworzone są w zależności od wieku oraz wytycznych GIS od 10  do 15 uczestników. 
7.   Dla  uczestników półkolonii organizowane są zajęcia zgodnie z wcześniej przedstawionym  planem .  
Udział w zajęciach ( w tym wyjściach, wycieczkach  itp.) jest obowiązkowy.  
Plan zajęć może ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub wytycznych COVID.  
8.   Uczestnicy obozu  zostają zapoznani z ww. regulaminem i zasadami bezpieczeństwa   w trakcie pierwszych  zajęć.  
9.   Wszyscy zobowiązani są do kulturalnego zachowania, wzajemnej uprzejmości  i życzliwości. 
10.   Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek oraz wyposażenie pomieszczeń, 
 z których korzystają zarówno na pływalni,  jak w innych miejscach, w których organizowane są zajęcia. Zobowiązani 
są korzystać ze sprzętu  sportowego itp. zgodnie z przeznaczeniem.  Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą 
odpowiedzialność za szkody umyślnie wyrządzone przez ich dziecko.  
11. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawcy i kierownika obozu,  
ze względów bezpieczeństwa  pod żadnym pozorem nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, opuszczać zajęć bez 
wiedzy wychowawcy. 
12. Uczestnicy obozu we wszystkich sprawach mają prawo zwrócić się do wychowawcy swojej grupy lub kierownika. 
13. W przypadku nie przestrzegania  regulaminu, na wniosek wychowawcy, kierownik ma prawo skreślić uczestnika 
półkolonii z dalszych zajęć, powiadamiając o przyczynie zastosowanej kary rodziców/prawnych opiekunów. 
14. Prawni opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie oraz późniejsze umieszczanie zdjęć uczestnika   na stronie 
internetowej www,  Fb, Instagram  Szkoły Pływania H2O  
15. 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, zabawek. 
16. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na pływalnię  i z powrotem. 
17. Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U JAKUB DANIEC LEKSANDROWA 153; 32-720 NOWY 
WIŚNICZ . .Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując 
korespondencję na powyższy adres z dopiskiem Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: 
plywaniebochnia@gmail.com.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Państwa 
dziecka/podopiecznego w półkoloniach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze), art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych - osoba, której dane dotyczą, 
wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) oraz na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi) w przypadku stosowania 
monitoringu obiektów.  
 

 
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/em się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść. 

Data oraz podpis rodziców/opiekunów prawnych 


