
 
REGULAMIN FERII ZIMOWYCH Z EKO-INICJATYWĄ 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn 
 
 
Wychowawcy podczas trwania półkolonii zimowych dokładają wszelkich starań by stworzyć 

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo  

w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy w sposób przyjemny i pożyteczny. 
 
 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat, zamieszkałe na 

terenie miasta Kwidzyn. 

2. Program półkolonii realizowany jest od poniedziałku do piątku w budynku  

przy ul. Miłosnej 1 oraz w jego najbliższej okolicy. Preferowane są zajęcia  

na świeżym powietrzu. 

3. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się punktualnie przyprowadzać dziecko  

do siedziby Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa na ulicę Miłosną 1 o godz. 9:00 i odbierać 

z tego samego miejsca do godz. 15:30  

4. Udział w Feriach z Eko-Inicjatywą jest odpłatny w kwocie 50,00 zł za dziecko,  

za pięciodniowy turnus. Opłaty można dokonać wyłącznie na konto bankowe  

o nr 90 8300 0009 0000 5564 2000 0010, tytułem: Ferie zimowe 2023, imię  

i nazwisko uczestnika półkolonii.  

5. W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkolonii istnieje możliwość zwrotu 

wniesionej opłaty pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną  

na adres: sekretariat@ekokwidzyn.pl, nie później niż 5 dni kalendarzowych przed 

planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.  

6. W przypadku złożenia rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni 

kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, organizator  

nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty. 

7. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do wypełnienia karty kwalifikacyjnej 

uczestnika wypoczynku i dostarczenia jej osobiście lub drogą mailową na adres: 

sekretariat@ekokwidzyn.pl do organizatora półkolonii. 

8. Brak opłaty oraz/lub niedostarczenie karty w terminie do 23.12.2022 r może 

skutkować skreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii. 

9. Rodzice w razie konieczności są zobowiązani napisać upoważnienie dla osób, które 

mogą odbierać dziecko z półkolonii. 



10. Rodzice wyrażający zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu zobowiązani  

są wypełnić stosowne oświadczenie. 

11. Uczestnicy półkolonii zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

12. Wizerunek dzieci będzie publikowany przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa  

na stronie internetowej oraz Facebook’u w celach informacyjnych i promujących 

działania. 

13. Organizator półkolonii nie zapewnia wyżywienia. 

14. Organizator półkolonii nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników.  

Nie zaleca się przynoszenia na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów 

wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) 

15. Program półkolonii dostępny będzie na stronie: www.ekokwidzyn.pl Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

16. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia 

sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

17. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 

Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

18. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

 


