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REGULAMIN PÓŁKOLONII w Loopy’s World 

 
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz.17.00.  
3. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00 naliczona zostanie dodatkowa opłaty za pobyt 

dziecka na terenie RCR Loopy’s World w wysokości 1 zł za każda minutę.  
4. Dzieci są przywożone do siedziby Loopy’s World przez Rodziców/Opiekunów. 
5. Po odebraniu dziecka przez Rodzica/Opiekuna lub inną osobę upoważnioną, odpowiedzialność za 

dziecko przejmuje Rodzic/Opiekun. 
6. Uczestnicy „półkolonii” mają prawo do:  

a. spokojnego wypoczynku,  
b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, 
c. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu 

„półkolonii”, 
d. do korzystania z wszystkich bezpłatnych atrakcji placu. 

7. Uczestnicy mają obowiązek:  
a. Stosować się do poleceń wychowawców półkolonii. 
b. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia.  
c. Szanować mienie i pomoce dydaktyczne 
d. Nie oddalać się od grupy i nie opuszczać samowolnie terenu Rodzinnego Centrum Rozrywki. 
e. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez 

wychowawców i instruktorów, stosować się do regulaminu półkolonii w tym do regulaminu 
Rodzinnego Centrum Rozrywki Loopy’s World. Organizator zobowiązuje się przypomnieć 
uczestnikom najważniejsze zapisy regulaminu pierwszego dnia turnusu.  

8. Obowiązki Organizatora: 
a. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom półkolonii należytego bezpieczeństwa 

oraz do ubezpieczenia ich od nieszczęśliwych wypadków. 
b. Organizator zobowiązuje się do należytego wykonania świadczenia zgodnie z przedstawionym 

planem półkolonii 
9. Za nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu i Regulaminu Rodzinnego Centrum Rozrywki 

Loopy’s World, Uczestnik półkolonii może zostać ukarany: 
a. Upomnieniem 
b. Naganą 
c. Powiadomieniem rodziców 
d. Wydaleniem z półkolonii 

10. Za szkody, nie objęte ubezpieczeniem, wyrządzone z winy Uczestnika półkolonii odpowiedzialność 
materialna ponoszą Rodzice/Opiekunowie. Odpowiedzialność dotyczy szkód wyrządzonych 
Organizatorowi jak i osobom trzecim. 

11. Przedmioty wartościowe (w tym telefony) Uczestnicy mogą złożyć na przechowanie u kierownika 
półkolonii. Za przedmioty zagubione lub zniszczone, a nie oddane do depozytu, Organizator nie 
odpowiada. 

 

 

Data, miejsce  .......................................      Podpis Rodzica/Opiekuna ...................................... 

	  


