
 
 

REGULAMIN  
„AKCJI LATO W MIEŚCIE” I „AKCJI ZIMA W MIEŚCIE”  

W TARNOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY  
 
 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1. Organizatorem półkolonii jest Tarnogórskie Centrum Kultury. 
Miejsce lokalizacji półkolonii zostanie podane do wiadomości publicznej najpóźniej 
do 30 dni przed rozpoczęciem półkolonii. 

2. Warunki udziału w półkoloniach: 
a) Ze względów organizacyjnych Uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci w wieku 
6-12 lat, zamieszkałe na terenie gminy Tarnowskie Góry; 
b) Rodzic/Opiekun Prawny dokonuje zgłoszenia Uczestnika poprzez:  
- wypełnienie Karty Informacyjnej (wzór Karty Informacyjnej ustalany jest zgodnie  
z aktualnymi przepisami MEN); 
- uiszczenie opłaty wpisowej; 
- wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator półkolonii może dokonać zmian w programie w przypadku zaistnienia 
okoliczności niezależnych od Organizatora, które uniemożliwiają jego pierwotnie 
zaplanowaną realizację. 

 
II. ZGŁOSZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Zgłoszenia Uczestnika na półkolonie można dokonać w terminie podanym na stronie 
internetowej TCK.  
Szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu zawierają co najmniej: 
- termin i lokalizację dokonania zgłoszenia; 
- wysokość opłaty wpisowej;  
- harmonogram zajęć; 
- treść „Regulaminu przebywania w Tarnogórskim Centrum Kultury”  
- treść niniejszego Regulaminu. 

2. Rezygnacja z udziału w półkoloniach może nastąpić tylko w formie pisemnego 
oświadczenia, złożonego  Organizatorowi.  
Osobie wpłacającej  przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, na trzy dni przed 
rozpoczęciem półkolonii. Po tym terminie zwrot nie będzie możliwy. 

3. Dzieci, które chcą uczestniczyć w kolejnym turnusie wpisywane są na listę rezerwową 
i przyjmowane są w miarę wolnych miejsc (dotyczy „Akcji Lato w Mieście”). 

 
 
III. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 

 
1. Rodzic/Opiekun Prawny ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne ze stanem 

faktycznym wypełnienie Karty Informacyjnej w trakcie prowadzenia zapisów, w tym 
przede wszystkim podanie ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka  
i zdrowia dziecka w Karcie Informacyjnej. 



2. W przypadku samodzielnego powrotu Uczestnika do domu Rodzic/Opiekun Prawny 
jest zobowiązany zaznaczyć to w Karcie Informacyjnej oraz poinformować o tym 
Opiekuna/Kierownika półkolonii. 

 
IV.  ZASADY POBYTU NA PÓŁKOLONIACH 

 
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do „Regulaminu przebywania w 

Tarnogórskim Centrum Kultury”. 
2. Nadzór nad uczestnikami w trakcie trwania zajęć sprawuje Opiekun półkolonii, 

którego uczestnik zobowiązany jest słuchać i wypełniać jego polecenia. 
3. Uczestnicy przebywają pod nadzorem Opiekunów w godzinach ustalonych  

w harmonogramie.  
4. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy w trakcie półkolonii bez zgody 

Opiekuna. 
5. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą na zajęcia legitymację szkolną. 
6. Uczestnicy mają prawo do: 

- udziału we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych  
podczas półkolonii; 
- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 
wyłącznie pod nadzorem Opiekuna. 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione 
przez Uczestnika podczas trwania półkolonii. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za używanie przez uczestnika leków  
nie wpisanych do karty kwalifikacyjnej i bez uzgodnienia ich stosowania z Opiekunem. 

9. Uczestnik półkolonii uskarżający się na dolegliwości zdrowotne powinien 
niezwłocznie poinformować o tym Opiekuna/Kierownika. 

10. W przypadku spożywania alkoholu i środków odurzających, przebywania pod ich 
wpływem lub poważnego naruszenia Regulaminu, Uczestnik zostanie pozbawiony 
możliwości dalszego udziału w półkoloniach, bez zwrotu opłaty wpisowej.  

11. Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązują się pokryć szkody powstałe z winy 
Uczestnika na podstawie ustaleń Kierownika półkolonii i Rodzica/Opiekuna Prawnego 
oraz sporządzonego protokołu, podpisanego przez obie strony. 
 
 
Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym 
Regulaminie, które przyjmuję do wiadomości, rozumiem i akceptuję. 

  
 
 
 
 

…………………………………………. 
                                                                                                                                                                     Data, imię i nazwisko Rodzica / Prawnego Opiekuna                        

 
 


