
 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
PÓŁKOLONIE ŻEGLARSKIE 

 
 

Dane organizatora 

Jachtklub Elbląg 

Ul. Radomska 29 

82-300 Elbląg 

 

Czas trwania  
13-17.07.2020 

Zajęcia w godzinach 8.00-13.00 

 

Kontakt do kierownika wypoczynku 
Anna Śledzińska 

509 596 244 

madzia.kasprowicz@gmail.com 

 

Kontakt z kadrą podczas formy  
Trener Tomasz Kalinowski – 504 568 446 

Trener Kamil Laskowski – 501 641 235 

 

Uczestnicy są objęcie ubezpieczeniem NNW 
  

Warunki socjalne podczas półkolonii 

Półkolonie zorganizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi (półkolonie zostaną przeprowadzone zgodnie z 

Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży). Uczestnicy będą mieli do dyspozycji bieżącą, 

zimną i ciepłą wodę, mydło oraz środki do dezynfekcji rąk. Na terenie znajdują się toalety, szatnie oraz prysznice dostępne dla 

dzieci. W razie niepogody zajęcia będą odbywały się na salach specjalnie dostosowanych do zajęć z dziećmi.  

Koszt obozu, terminarz wpłat 

Całkowity koszt pobytu uczestnika w wypoczynku wynosi: 400 zł 

 

Termin wpłat na półkolonie : 7 dni od momentu zapisu dziecka. 

 

Jeśli wpłata nie zostanie uiszczona w terminie 7 dni rezerwacja miejsca przepada. 

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Elbląskiej Szkółki Żeglarskiej 

Bank PKO  04102017520000090202431336  

Z dopiskiem: Półkolonie I TURNUS, imię i nazwisko dziecka  

 

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

 wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: drugie śniadanie, obiad 

 opieka wykwalifikowanych trenerów żeglowania 

 ubezpieczenie od NNW, 

 ciekawy program 

 pamiątkę z turnusu 

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

 

OGÓLNE: 
- komplet ubrań na zmianę w razie zmoczenia się 
- wygodne buty sportowe 
- czapka przeciwsłoneczna  
- krem z filtrem 
- kurtka przeciwdeszczowa/ sztormiak 
- środki ochrony osobistej (maseczka, chustka zakrywająca nos i usta) 
 
Strój dziecka dostosowany do pogody panującej danego dnia.   
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Posiłki 

Liczba posiłków 

w ciągu dnia 
2 posiłki (drugie śniadanie, obiad) 

Sposób przygotowania 
Catering, który będzie odbierany przez jedną wyznaczona osobę z kadry wypoczynku.  

Dowożony w jednorazowych pojemnikach.  

Rodzaj posiłków 

Drugie śniadanie: bułka słodka, owoc 
Obiad składający się z drugiego dania 
Woda dla uczestników- dostępna cały czas  

Warunki rezygnacji z uczestnictwa  

 

Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w wypoczynku uprawniony jest do częściowego zwrotu wniesionej 

odpłatności. Z wniesionej odpłatności organizator wypoczynku potrąca poniesione już koszty, np. koszt zakupionych materiałów 

programowo-organizacyjnych, ubezpieczenia, zakupionego wyżywienia itp.   

Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o zwrot niewykorzystanej odpłatności, skierowanego do Organizatora ze wskaza-

niem rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew.  

Sytuacje nadzwyczajne 

1. Organizator oraz uczestnik nie są odpowiedzialni za naruszenie obowiązków będących konsekwencją zakwalifikowania danej 

osoby jako uczestnika wypoczynku organizowanego przez Jachtklub Elbląg na podstawie przepisów oświatowych w sytuacji, 

w której taki stan rzeczy spowodowany jest działaniem siły wyższej.  

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od organizatora oraz uczestnika, a także niemożliwe do 

przewodzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne, 

itp., które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez 

Jachtklub Elbląg dla uczestnika, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie 

z zachowaniem należytej staranności. 

3. O ile więc okoliczność rozumiana jako siła wyższa wystąpi, a dodatkowo ta okoliczność będzie zasadniczo utrudniać (lub 

uniemożliwiać) zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez Jachtklub Elbląg dla uczestnika, istnieje 

obowiązek poinformowania o tym drugiej strony na piśmie. W takim wypadku: 

a. O ile działanie siły wyższej będzie zasadniczo utrudniać zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organi-

zowany przez Jachtklub Elbląg dla uczestnika, to wówczas strony uzgodnią wspólnie działania, jakie mogą być 

podjęte w celu usunięcia skutków działania siły wyższej, celem umożliwienia zorganizowania wypoczynku 

przez Jachtklub Elbląg dla uczestnika; 

b. O ile działanie siły wyższej uniemożliwi zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez 

Jachtklub Elblag dla uczestnika, to w takim przypadku stosunek prawny łączący Jachtklub Elbląg oraz uczest-

nika wygasa.  

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit.b, uczestnikowi nie przysługują względem Jachtklubu Elbląg jakiekolwiek roszcze-

nia odszkodowawcze będące skutkiem tego, że dany wypoczynek nie doszedł do skutku. W takim przypadku uczestnik, w 

związku z wcześniej dokonaną na rzecz organizatora wpłatą, może domagać się zwrotu kwoty faktycznie przez niego wpła-

conej, przy czym kwota ta będzie pomniejszona o rzeczywiste koszty poniesione przez organizatora na poczet wypoczynku 

organizowanego dla uczestnika.  

Dodatkowe informacje 

Podczas Połkolonii Żeglarskich niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z terenu Półkolonii wyłącznie przez swych rodzi-

ców/opiekunów prawnych. (Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków 

dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora. 

 

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami uczestni-

ków dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się 

nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdro-

wia i życia uczestnika. 
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Jeżeli uczestnik zażywa na stałę leki, należy przekazać je wychowawcy w podpisanym opakowaniu, wraz z pisemną informacją o 

sposobie dawkowania. 
 

Dodatkowe oświadczenia - w celu zakwalifikowania dziecka do udziału w formie wypoczynku, rodzice/opiekunowie są zobowią-

zani wypełnić/podpisać dodatkowe oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, zgodę na pomiar temperatury oraz o świadomości 

ryzyka związanego z pandemią. 

 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego - do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 

wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) 

 

Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie za-

mieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 

wypoczynku. 

Osoby przywożące i odbierające dzieci bezpośrednio na i z miejsca wypoczynku nie mogą wchodzić na teren wypoczynku.  

 

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun ma 

obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczest-

nika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.  

 

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć uczestnika wypoczynku z indywidualne osłony nosa i ust do użycia 

podczas wypoczynku.  
 

 

Wytyczne dotyczące stanu epidemicznego - zgodnie z wytycznymi MEN/GIS/MZ/ZHP  

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz 

https://gis.gov.pl 

https://zhp.pl/wracamy 
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