
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 345/11/2021 Dyrektora Osir Ursus z dnia 14 czerwca 2021 r.  

Regulamin „Sportowych półkolonii z Osir Ursus 2021”  

 

1. Organizatorem półkolonii jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus. 
2. Terminy oraz czas trwania turnusów oraz program określa Dyrektor Osir Ursus. 
3. Koszt jednego turnusu wynosi 599,00 zł i dokonywany jest najpóźniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem turnusu w recepcji kortów tenisowych Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st 
Warszawy w Dzielnicy Ursus. 

4. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek dokonać wpłaty całości kwoty za turnus najpóźniej 
na tydzień przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty oznacza rezygnację z turnusu. 

5. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców-instruktorów od 8:00 do godz. 
16:00. 

6. Dzieci mogą zostać odebrane z półkolonii wyłącznie przez rodzica/opiekuna lub osoby 
wskazane pisemnie w upoważnieniu (wzór upoważnienia załącznik nr 1). 

7. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka na teren Osir Ursus i z 
powrotem. 

8. Rodzice odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko.   
9. Osir Ursus zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez 

zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad 
uczestnictwa w półkoloniach. 

10. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: 
a) Przestrzegać regulaminów obowiązujących na terenie obiektów należących do Ośrodka Sportu           

i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus 
b) Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, instruktorów 
c) Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 
d) Szanować mienie, sprzęt sportowy 
e) Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków 
f) Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownie do zajęć na 

zewnętrznych obiektach sportowych, pływalni i pomieszczeniu, adekwatnych do warunków 
pogodowych oraz sportowe obuwie na zmianę 

11. Uczestnicy półkolonii mają prawo: 
a) Uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych zgodnie z ofertą półkolonii 
b) Poszanowania własnych poglądów i przekonań 
c) Uzyskać pomoc we wszystkich problemach od wychowawców-instruktorów 
12. Uczestnikom półkolonii zabrania się: 
a) Oddalania od grupy podczas zajęć 
b) Posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych, materiałów pirotechnicznych i innych, które 

mogą zagrozić bezpieczeństwu uczestników 
c) Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych 
d) Przywłaszczania cudzych rzeczy. 
13. Uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie mają obowiązek stosowania się do wytycznych 

sanitarnych obowiązujących podczas „Sportowych półkolonii z Osir Ursus 2021” (załącznik nr 
2). 

14. Uczestnicy półkolonii spożywają śniadanie we własnym zakresie. 
15. Telefon kontaktowy dla rodziców/opiekunów w trakcie półkolonii: 723 249 167 Marcin 

Mosiołek – instruktor sportu. 



16. Miejsce zbiórki  i odbioru dzieci: recepcja w Budynku „Korty” przy ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 
Warszawa. 

17. Zbiórka codziennie od godziny 8.00 do godziny 8.30,  odbiór dzieci godzina 16.00.  

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu oraz akceptuję jego warunki. 

   

Warszawa ……………………………                                   Podpis rodzica/opiekuna: ………………………………… 

 

 


