
  

REGULAMIN WAKACYJNEGO KLUBU ŻEGLARSKIEGO 

PRZY CENTRUM SPORTÓW WODNYCH W DĄBKACH 

   

Instruktorzy na zajęciach Wakacyjnego Klubu Żeglarskiego dokładają wszelkich starań by 

stworzyć dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im 

aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas 

wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.  

  

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci i młodzież w wieku od 11 do 18 lat.  

2. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktorów od godz. 11.00 do godz.14.00.  

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w deklaracji.  W 

przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać 

oświadczenie.  

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka z zajęć do 

godz.14.15. Brak informacji o spóźnieniu oraz spóźnienie dłuższe niż 15 minut  skutkuje 

dodatkową opłatą za opiekę nad dzieckiem.   

5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

1. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas Wakacyjnego Klubu 

Żeglarskiego,  

2. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

Klubu,  

3. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie Klubu.  

6. Uczestnicy mają obowiązek:  

1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów,  

2. brać udział w realizacji programu Klubu,  

3. szanować mienie, pomoce dydaktyczne, sprzęt – za szkody wyrządzone przez 

dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie,  

4. zachowywać się podczas zajęć, 

5. posiadać strój sportowy, kurtkę przeciwdeszczową oraz komplet ubrań i butów na 

zmianę.  

6. szanowania rzeczy własnych i kolegów,  

7. Samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach 

Klubu Żeglarskiego.  

 



8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie 

może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od 

organizatora.  

9. Zapisanie dziecka na zajęcia Klubu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

regulaminu.   

  

  

  


