
 

     REGULAMIN UCZESTNIKA LETNIEJ PÓŁKOLONII SPORT FACTORY PARK 2020 
(akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym zakwalifikowania uczestnika do 

udziału w obozie) 
 
1. Zapisu na półkolonie należy dokonać poprzez złożenie karty kwalifikacyjnej oraz           
uiszczenie opłaty. 
 
2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 4 do 18 lat. 
 
3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.30 do           
godz.16:00 
 
4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 
  
5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: a) spokojnego wypoczynku, b) uczestniczenia we            
wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu, c) korzystania ze wszystkich         
urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, d) wnoszenia próśb i            
skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu. 
 
6. Uczestnicy mają obowiązek: a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom         
wychowawców, b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, c) brać udział w realizacji           
programu półkolonii, d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone          
przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie) f)posiadać strój          
sportowy oraz obuwie zmienne sportowe. 
 
7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie         
wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane       
upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w          
półkoloniach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy          
uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w          
przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach. 
 
8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas          
półkolonii. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np.            
telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 
 
Organizator  
 
 
 

Z treścią regulaminu zapoznała(e)m się i zobowiązuję się go przestrzegać. 
 

 
 

 
 ............................................................ 

(data) (czytelny podpis opiekuna)  
  
 

 

 



 

KARTA ZAPISU  
PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY LATO 2020  

 
 

Dane organizatora : 
KRAK TENIS sp. z o.o. sp.k. 
31-553 Kraków, ul. Cystersów 10/14 
NIP: 677-237-49-27 
 
Adres placówki:  
Sport Factory Park 
32-080 Brzezie, ul. Szlachecka 24 
 
Czas trwania (należy wybrać TURNUS) 
( 1 )  TURNUS - 29.06-03.07 
(  2 ) TURNUS - 06.07-10.07 
(  3 ) TURNUS - 13.07-17.07 
(  4 ) TURNUS - 20.07-24.07 
(  5 ) TURNUS - 17.08-21.08 
(  6 ) TURNUS - 24.08-28.08 

 
DANE UCZESTNIKA  

 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

DATA URODZENIA:  

PESEL UCZESTNIKA: 
 

ADRES ZAMIESZKANIA: 
 

DANE KONTAKTOWE DO 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 

(imię,nazwisko, telefon 
kontaktowy) 

 

ADRES – E MAIL:  

Istotne dane o stanie 
zdrowia uczestnika 

wypoczynku 
(np. Na co uczestnik jest 

uczulony, czy przyjmuje stale
leki i w jakich dawkach itp.) 

  

 

 



 

 
 
Oświadczenia rodziców / opiekunów 
 
1. Oświadczam, że stan zdrowia mój/mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w 
półkolonii. 
2. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem „SPORT FACTORY PARK” i w 
pełni akceptuję jego treść. 
3. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie (w celach związanych z uczestnictwem w półkolonii), 
danych osobowych mojego dziecka. 
 

 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA  

 
Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam  /  nie wyrażam* zgodę 
na nieodpłatne, utrwalenie i wykorzystanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas 
Półkolonii SPORT FACTORY PARK 2020.  
 
*skreślić niepotrzebne 
 

 
 

_______________________________ 
Podpis i Data 

 
 
 
Administratorem danych osobowych jest KRAK TENIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą pod               
adresem: ul. Cystersów 10/14, 31-553 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd               
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531015,               
NIP: 677-237-49-27 REGON 122839716. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WPŁATY (Wypełnia pracownik SFP) 
 

 DATA PŁATNOŚCI FORMA 
PŁATNOŚCI 

KWOTA 

ZALICZKA    

DOPŁATA 
 

   

 
 
 
 

 



 

1. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU  
 
Uczestnik przebywał Na półkolonii Tenisowej w SPORT FACTORY PARK 
od dnia ............................... do dnia ............................. 2019r.  

 
 
 

__________________________________ 
(podpis kierownika placówki wypoczynku)  

 
 

 
2.INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU W PLACÓWCE 
WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)  
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................…............................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................ 
 
3.INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY O DZIECKU  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
 

__________________________________ 
(podpis wychowawcy-trenera)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


