
 
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW OBOZÓW LETNICH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ  Akademię Piłkarską Funball     
 

Niniejsze zasady stanowią integralną część umowy-zgłoszenia  ZASADY OGÓLNE 

 

1. Uczestnicy mają obowiązek: 

- podporządkowania się poleceniom prowadzącego półkolonii, wychowawców-trenerów. 

2. Integralną część ogólnych zasad stanowi dzienny rozkład zajęć. 

3. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do wychowawców bądź 

kierownika półkolonii. 

4. Zachowania szacunku względem innych uczestników zajęć 

5. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. 

6. Organizatorzy i opiekunowie półkolonii nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty 

i urządzenia uczestników półkolonii. 

7. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia 

dziecka. 

8. Nie oddalać się poza obręb placówki i zajęć bez zezwolenia wychowawcy/kierownika 

9. Przestrzegania regulaminów obiektów, w których będą prowadzone zajęcia, norm sanitarnych 

obowiązujących w obiekcie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

 COVID -19; 

10. Każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież dostosowaną do warunków pogodowych, 

obuwie zmienne, odpowiednie nakrycie głowy. 
 

 

Nieprzestrzeganie Regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 

 

1. Upomnienie przez wychowawcę, kierownika półkolonii. 

2. Zakaz udziału w zajęciach programowych. 

3. Nagana kierownika. 

4. Powiadomienie rodziców ( opiekuna) o zachowaniu. 

5. Wydalenie z półkolonii na koszt uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu. 

 

Regulamin higieny 

 

1. Dezynfekowanie rąk w miejscach, w których zostały umieszczone pojemniki z płynem dezynfekcyjnym. 

2. Regularne mycie rąk wodą z mydłem, obowiązkowe przed i po posiłku oraz po wyjściu z toalety, zajęciach 

grupowych, wyjściach zewnętrznych. 

3. Zachowanie higieniczne: unikanie dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust, zakrywanie podczas kaszlu i 

kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego 

kosza i umycie rąk, nie picie z jednej butelki, nie dzielenie się jedzeniem. 

4. Poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na 

zajęciach oraz podczas posiłków. 

5. Zgłaszanie przez uczestników wypoczynku informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub 

innych uczestników. 

6. Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID-19 

 

 

 

….................................                                                            …............................................ 

 

podpis uczestnika półkolonii                                                   podpis rodziców bądź opiekuna prawnego 

 



 

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

 

1.Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii muszą udostępnić organizatorowi kontakt 

zapewniający szybką komunikację. 

2.Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii zobowiązują się do niezwłocznego, wciągu 2-óch 

godzin –odbioru dziecka z półkolonii w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

3.Rodzic/Opiekun odprowadzający/odbierając dziecko na/ze zbiórki musi być zdrowy, bez żadnych objawów 

choroby zakaźnej. 

 

 

                                                        ….........................................… 

                                                    podpis rodziców bądź opiekuna prawnego 

 

 

 

ZGODA 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie dźwięku uczestników oraz 

kamerowanie podczas półkolonii oraz umieszczanie ich na stronie internetowej, innych portalach 

społecznościowych w celu promocyjnym Akademii Piłkarskiej Funball/MKS Funball Kluczbork. 

 

 

 ….........................................… 

                                                    podpis rodziców bądź opiekuna prawnego 

ZGODA NA WYJAZD 
 

Wyrażam zgodę na wyjazd do Ozimka i Krasiejowa mojego 

dziecka……………………………………………...podczas trwania półkolonii letniej Akademii Piłkarskiej 

AP Funball 

 
8:00 - Zbiórka na parkingu krytej Pływalni w Kluczborku – wyjazd do Ozimka/Krasiejowa 
 
9:15 – 10:00 Drugie Śniadanie 

10:00 - 11:30 Park Trampolin Ozimek 

12:00 – 13:00 Obiad Pizzeria 

14:00 –16:30 Zwiedzanie Jura Parku Krasiejów 

16:30 – Powrót do Kluczborka  

17:30 - Odbiór dziecka spod parkingu krytej pływalni w Kluczborku 

…………………………………………… 
Podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH O SAMODZIELNYM POWROCIE 

DO DOMU 
 

 
Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………. 
będzie samodzielnie wracać domu z półkolonii letnich w godzinach ………………………………... 
i biorę w pełni odpowiedzialność za powrót dziecka do domu 
 

 
…………………………………………… 

Podpis rodzica /opiekuna prawnego 
 

 
 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z półkolonii 

 

 

 Upoważniam( Imię i Nazwisko )……………………………………………………………..……… 

 

legitymującym się dowodem osobistym (pesel)………………………………………………………. 

 

do odbioru mojego dziecka( Imię i Nazwisko dziecka)……………………………………………… 

 

w okresie………………………………………………………………………………………...…… 

 

 

 

….........................................… 

                                          data i podpis rodziców bądź opiekuna prawnego 

 

 

 


