
 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII KOSZAŁKOWO - WIEŻYCA 2019 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem półkolonii jest Biuro Podróży GRAMBURG TRAVEL Sebastian Gramburg 

siedzibą w Żabno 7c, 83-200, NIP: 592 163 11 23, REGON: 364873861. 

2. Zajęcia odbywają się na stoku narciarskim Centrum Aktywnego Wypoczynku 

Koszałkowo - Wieżyca w Wieżycy. 

3. Zajęcia odbywają się w dwóch turnusach: 

• pierwszy tydzień ferii zimowych od poniedziałku do piątku (11.02-15.02. 2019), 

• drugi tydzień ferii zimowych od poniedziałku do piątku (18.02-22.02. 2019). 

4. Organizator zapewnia transport na stok i z powrotem. 

5. Odbiór Dzieci odbywa się w miejscu zbiórki, wskazanym przez Organizatora.  

6. Prawo do odbioru Uczestników z miejsca zbiórki mają wyłącznie osoby wskazane w 

Karcie Kwalifikacyjnej. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zniszczony w czasie zajęć oraz 

zagubione rzeczy. 

8. Szkolenie narciarskie prowadzone jest na trzech poziomach: początkującym, 

średniozaawansowanym i zaawansowanym. 

9. Szkolenie snowboardowe prowadzone jest na dwóch poziomach: początkującym 

i zaawansowanym. 

10. W przypadku braku odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć, Organizator 

zastrzega sobie prawo do ich odwołania, zwracając wniesioną opłatę. 

11. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania półkolonii i zwraca wniesioną opłatę. 

12. Organizator zapewnia ciepły posiłek w przerwie zajęć. 

13. Półkolonie odbędą się przy minimalnej liczbie 20 uczestników w każdym turnusie. W 

pozostałym przypadku Organizator ma prawo odwołać półkolonie.  

 

§2 OPŁATY 

1. Wszelkie opłaty prosimy przelewać na konto Organizatora: Idea Bank:  

14 1950 0001 2006 0070 9037 0002 

2. Rezerwacja miejsca wynosi 100 PLN. 

3. Pełna kwota za półkolonię wynosi 745 PLN należy ją wpłacić, najpóźniej, do 25 stycznia 2019. 

4. Koszt karnetu narciarskiego wynosi 160 PLN (z możliwością dopłaty bądź zwrotu w zależności 

od ilości zjazdów uczestnika). 

5. Kaucja za karnet wynosi 20 zł. Kartę można zwrócić w dowolnym momencie sezonu 

zimowego w kasach ośrodka Wieżyca. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

zgubione karnety.  

6. Zakup karnetu odbywa się poprzez przekazanie pieniędzy kierownikowi półkolonii, by on 

dokonał zakupu. 

 

§2 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

1. Uczestnikami zajęć narciarskich mogą być dzieci w wieku od 6 do 15 lat. 

2. W zajęciach snowboardowych mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 9 do 15 lat. 



3. Decyzję o przydziale do poszczególnej grupy szkoleniowej podejmuje Kierownik 

półkolonii. 

4. Rezerwacji miejsca dokonuje Rodzic (lub Opiekun prawny) w jeden z poniższych 

sposobów: 

• telefonicznie, 

• mailowo, 

• poprzez wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 PLN na konto Organizatora, 

• uiszczenie całości opłaty. 

5. Zgłoszenie Uczestnika uznaje się za wiążące po wypełnieniu karty kwalifikacyjnej i 

dokonaniu opłaty w pełnej wysokości na konto Organizatora zajęć (do dnia 25 

stycznia 2019). 

§3 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Przestrzeganie regulaminu kolonii. 

2. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach kolonijnych. 

3. Dbanie o sprzęt i wyposażenie. 

4. Dbanie o swój ubiór i estetyczny wygląd. 

5. Kulturalne zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie szkolenia i 

podróży, tj.: 

• dbanie o komfort cieplny, zdejmowanie czapki, rękawiczek i kurtki w transporcie i 

podczas posiłku, 

• niejedzenie i niepicie w czasie jazdy, 

• niewstawanie i niechodzenie po autokarze w czasie jazdy, 

• niewchodzenie do autokaru w butach narciarskich, 

• informowanie wychowawców o złym samopoczuciu, 

• zapinanie pasów bezpieczeństwa jeśli autokar jest w nie wyposażony. 

§4 OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Rezerwacja miejsca i/lub zgłoszenie Dziecka. 

2. Uiszczenie opłaty za zajęcia. 

3. Zapoznanie się z regulaminem imprezy. 

4. Punktualne odprowadzenie i odbiór Dzieci z miejsca zbiórki. Jeśli Dziecko odbiera lub 

odprowadza inna osoba, musi być wskazana w karcie kwalifikacyjnej. 

5. Wyposażenie Uczestnika w sprzęt i odpowiedni ubiór. 

6. Zapewnienie środków na, lub zakup karnetu narciarskiego. 

7. Dokładne wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej i przekazanie jej Kadrze obozu. 

8. Trwałe oznakowanie sprzętu Dziecka (nart, butów, kijków i kasku), np. przez 

nalepienie plastra z imieniem. 

§6 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Za szkody wyrządzone przez Dziecko, materialnie, odpowiedzialni są Rodzice. 

2. Samodzielne oddalanie się od opiekunów, brak dyscypliny i nieprzestrzeganie 

regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem 

Uczestnika z udziału w imprezie. 

3. Za nieobecności na zajęciach, Organizator, nie zwraca poniesionych opłat. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy Uczestników 

szkolenia. 

5. Organizator nie zaleca zabierania cennych rzeczy typu: telefon komórkowy, smartfon, 

konsola, odtwarzacz muzyki itp. 

6. Wszelkie spory, skargi i wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez 

Organizatorów kolonii. 


