
REGULAMIN PÓŁKOLONII AKROBATYCZNYCH WCSG 
 

1. Organizatorem Półkolonii Akrobatycznych jest Fundacja Wrocławskie Centrum Sportów  
Gimnastycznych z siedzibą przy al. gen. Józefa Hallera 186/9, 53-203 we 
Wrocławiu zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu w 
IV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000631596, reprezentowana przez Prezesa Konrada Bojakowskiego.  

2. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w przeprowadzeniu 
programu półkolonii zgodnie z zaprezentowaną ofertą oraz statutem Fundacji. 

3. Półkolonie odbywają się w Parku Trampolin GoJump, ul. Długosza 59-75 we Wrocławiu.  
4. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Opieka nad dziećmi w tych dniach 

zapewniona jest w godzinach 8:00-16:00. Istnieje możliwość wcześniejszego 
pozostawienia dziecka pod opieką i późniejszego odebrania go, nie dłużej jednak niż do 
pół godziny od wyznaczonych godzin tj. 7:30-16:30;  

5. Koszt zajęć to (799zł) obejmuje: opiekę Kadry trenerskiej, wyżywienie (II śniadanie, obiad 
i podwieczorek), ubezpieczenie NNW, udział we wszystkich zajęciach programowych. 

6. Harmonogram płatności: 
a) Zadatek w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) do 3 dni od daty zgłoszenia 
Uczestnika,  
b) Pozostałą część kwoty w wysokości 499,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych) najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć.  

7. Zapłata kwoty, o których mowa w punkcie 5. powinna nastąpić przelewem na rachunek 
bankowy Wrocławskiego Centrum Sportów Gimnastycznych: 51 1090 2529 0000 0001 5166 
3719; wpisując w tytule przelewu: „Imię i Nazwisko dziecka, Półkolonie Akrobatyczne + termin 
półkolonii”.  

8. Zadatek opisana w punkcie 6.a) nie podlega zwrotowi. Brak wniesienia opłat, o których 
mowa w punkcie 6. jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w zajęciach. 

9. Częściowy zwrot wpłaty (pomniejszony o zadatek) jest możliwy tylko i wyłącznie w razie 
uzasadnionego przypadku rezygnacji z półkolonii, np. pogorszenie zdrowia uniemożliwiające 
udział w półkolonii i nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia się wypoczynku. Po 
tym terminie zwrot nie jest możliwy.  

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 
wartościowe, oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu w Parku 
Trampolin (zaleca się nie przynoszenie ze sobą wartościowych przedmiotów).  

11. W czasie trwania półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia 
alkoholu i zażywania narkotyków. Dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a 
także rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci z zajęć. 

 
RODZIC/OPIEKUN 

 
1. Jest JEDYNĄ upoważnioną osobą do odbioru Uczestnika. Zgoda na odebranie przez inną 
osobę powinna zostać złożona na piśmie najpóźniej rano tego samego dnia u kierownika wraz z 
numerem dowodu osobistego, 
2. Zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania Uczestnika zajęć z miejsca zbiórki. 
3. Ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika zajęć. 
4. Deklaruje, że stan zdrowia dziecka jest dobry i nie posiada ono żadnych przeciwwskazań do 
podejmowania aktywności fizycznej. 
5. Zobowiązuje się do poinformowania Organizatora o wystąpieniu jakiegokolwiek podejrzenia 
kontaktu dziecka z osobą zarażoną COVID -19 
6. Wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka oraz na natychmiastowe (do 2 godzin) odebranie 
go z zajęć w momencie pojawienia się objawów zachorowania (gorączka, kaszel, duszności). 

 

 



UCZESTNIK: 
 

1. Zobowiązuje się stosować do poleceń Trenerów oraz do przestrzegania aktualnie 
obowiązujących regulaminów w miejscach pobytu, a także przepisów prawa,  

2. Wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a w przypadku niedyspozycji, 
zobowiązuje się zgłosić to Trenerowi, 

3. Nie może opuszczać budynku, w którym odbywają się zajęcia,  
4. W przypadku nagannego zachowania (np. wulgarne słownictwo i zachowanie, 

nieprzestrzeganie zasad regulaminu) Uczestnik może zostać skreślony z listy bez 
możliwości zwrotu kosztów.  


