
 

 
 

DUŻA SZKOŁA – małe GRUPY 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII 
(wakacyjnych zajęć językowych) 

 
Imię i nazwisko uczestnika……………………………………..………………… Data i miejsce urodzenia………………………… 

Termin(y) półkolonii………………………………………… Adres zam. i tel. …………………………………………………………………… 

 

Zgłaszam udział dziecka w półkoloniach „WAKACJE/FERIE Z ANGIELSKIM” 

organizowanych przez Pracownię Językową w Puławach 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH 

1. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku od 5–9 lat oraz 10–13 lat (dwie grupy wiekowe). 
2. Podstawą rezerwacji miejsca na półkoloniach jest: 

a. dokonanie zgłoszenia telefonicznego 601 79 78 65 lub mailowego pulawy@jezykowapracownia.com 

oraz uiszczenie opłaty w wysokości 399 PLN /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć/ najpóźniej 
na dwa dni robocze przed rozpoczęciem turnusu (do czwartku tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie 
turnusu). 

b. Wypełnienie karty kwalifikacyjnej dziecka i podpisanie niniejszego regulaminu. 
3. W przypadku rezygnacji z półkolonii w trakcie ich trwania organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty. 
4. Anulowanie rezerwacji jest bezkosztowe do dwóch dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu. Anulowanie 

rezerwacji po tym terminie wiąże się z koniecznością uiszczenia 100 PLN opłaty rezerwacyjnej. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od siebie niezależnych, w takim 

przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota. 
6. W przypadku konieczności odwołania półkolonii z uwagi na sytuację krajową związaną z epidemią COVID-19, 

Organizator w pełni zwraca wpłacone środki. 
7. Ilość miejsc ograniczona do max. 12 osób na turnus. 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII 
1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników półkolonii. 

2. Każdy uczestnik ma wykupione NNW (w cenie półkolonii). 

3. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką lektorów od godziny 7:30 do 16:30. 
4. Dzieci uczestniczą w kursie języka angielskiego oraz innych pokrewnych zajęciach przewidzianych w 

programie półkolonii. 
5. Uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa wobec lektorów. 
6. Zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy bez zgody lektorów. 
7. Dzieci powinny być odbierane ze szkoły przez Rodziców, same mogą wracać do domu lub być odbierane 

przez kogoś innego tylko za wcześniejszą pisemną zgodą Rodzica. 
8. Dzieci powinny być przyprowadzane każdego dnia po zjedzonym śniadaniu. 
9. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo Rodzice 

lub ich prawni opiekunowie. 
10. Pracownia Językowa nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez dzieci mienie: PSP, telefony 

komórkowe i inne elektroniczne gadgety (nie ma konieczności przynoszenia ich na półkolonie). 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa i płatności 

oraz regulaminem i w pełni je akceptuję. 

 
 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
 

data, imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna data, podpis przyjmującego 
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