
REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII TENISOWYCH  
organizowanych przez TKS KROS Tarnowo Podgórne  

 
 

1. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez   wychowawców, stosować się do ich poleceń i 
regulaminu. Zajęcia trwają od godz.9,00 – 15,45. Uczestnicy półkolonii objęci są opieką od godz. 7,30 – 16,30.  
 
2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek; oprócz rzeczy osobistych: 
- strój sportowy w tym dres, para wygodnych butów sportowych na kort i na salę, koszulka na zmianę 
- własna rakieta tenisowa, jeśli dziecko ją posiada (można będzie rakietę wypożyczyć) 
- stosowane lekarstwa z opisem sposobu podania 
- drugie śniadanie i odpowiednią ilość napojów 
- własny pojemnik na napoje oraz ręcznik oraz strój na zmianę 
 
4. Z uwagi na sytuację epidemiczną: 
- Uczestnik jest zobowiązany do korzystania cały czas z tego samego sprzętu 
- Uczestnik jest zobowiązany do częstego mycia rąk i stosowania się do zaleceń wychowawców dotyczących zasad zachowania 
higieny 
-  zabrania się Uczestnikowi spożywania czegokolwiek z naczyń i pojemników innych uczestników.  
- zabrania się uczestnictwa w półkoloniach z chwilą wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych  
 
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt elektroniczny, telefony  
    komórkowe i rzeczy wartościowe Uczestników. Istnieje możliwość oddania w depozyt  
    pieniędzy kieszonkowych oraz dokumentów opiekunowi grupy. 
 
6. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą  pełną odpowiedzialność materialną   za szkody wyrządzone przez niego 
podczas pobytu na półkolonii na podstawie protokołu szkody sporządzonego przy udziale Kierownika półkolonii w chwili i 
miejscu jej  powstania.  
 
7. Uczestnikowi półkolonii zabrania się: 
- wprowadzania na teren półkolonii osób postronnych bez uprzedniej zgody  wychowawcy 
- samowolnego oddalania się z terenu ośrodka 
 
8. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu  
rekreacyjno –  sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem i poszanowania tego sprzętu 
 
9. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo do 
zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących. Poważne naruszenie zasad wiążące się ze 
sprowadzeniem zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa własnego i innych uczestników grozi wydaleniem z półkolonii bez 
zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. 
 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerowania w przypadku spożywania przez dziecko zbyt dużej ilości słodyczy, chipsów 
i napojów kolorowych. 
 
Uwaga: Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce półkolonii oraz do punktualnego 
odebrania go po zakończeniu zajęć. 
 
Osobą upoważnioną do odbioru dziecka jest oprócz Rodziców/ Opiekunów prawnych         ……………………………………………........ 
 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka:  tak/ nie    podpis…………………………… 
 
Wyrażam zgodę na publikacje zdjęć mojego dziecka z półkolonii na stronie Klubu KROS tak/ nie   podpis………………………… 
 

Zapoznaliśmy się z powyższym regulaminem i zobowiązujemy się go przestrzegać: 
 
Tarnowo Podgórne,   data ……………………………..                                               
 
 
……………………………………………………………………..                                       …………………………………………………………….. 
podpisy rodziców (opiekunów ustawowych)                                                                   i   uczestnika           
  


