
 

Regulamin Półkolonii organizowanych  
w Centralnym Domu Technologii 

z dn. 1.06.2020 
 

 
 

§1 
Informacje ogólne 

 
1. Półkolonie to forma zespołowego wypoczynku dzieci, odbywającego 
się w miejscu ich zamieszkania. 
 
2. Organizatorem Półkolonii w Centralnym Domu Technologii (dalej 
„Półkolonie") jest spółka Operator Sp. z o.o., z siedzibą przy Pl. 
Europejskim 1, 00-844 Warszawa, NIP 527 288 66 93, Regon 382809837, 
KRS 0000776175 (dalej „Organizator”). 
 
3. Organizator zaświadcza, iż organizowane Półkolonie są zgodne z 
wszelkimi wymogami prawnymi dotyczącymi zorganizowanego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla 
organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zostały 
oficjalnie zgłoszone w Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
 
 

§2 
Organizacja 

 
 
1. Półkolonie organizowane są w dniach 29 czerwca – 28 sierpnia w 
formie 5-dniowych turnusów. 
 
2. Uczestnikami Półkolonii mogą być dzieci w wieku 7-12 lat (dalej 
„Uczestnicy”). 
 
3. Minimalna liczba uczestników Półkolonii to 6 osób, a maksymalna – 
10. 
 
4. Uczestnicy Półkolonii przebywają pod opieką wychowawców i osób 
o uprawnieniach kierownika półkolonii (dalej: „Opiekunowie”) w godz. 
8:00-17:30. 
 
5. W ramach Półkolonii organizowane są zajęcia technologiczne, 
kreatywne i ruchowe, według przedstawionego planu ramowego. 
 



 

6. Zgłoszenia do udziału w Półkoloniach może dokonać rodzic lub 
prawny opiekun Uczestnika (dalej „Zgłaszający”). 
 
7. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza 
zgłoszeniowego (karty kwalifikacyjnej). 
 
8. Zgłaszający ma obowiązek poinformować w karcie kwalifikacyjnej o 
specjalnych potrzebach i zaburzeniach dziecka. 
 
9. Po potwierdzeniu przez Organizatora zakwalifikowania się dziecka do 
udziału w Półkoloniach, Zgłaszający wpłaca 890 zł, aby zapewnić mu 
miejsce na liście Uczestników. Opłaty dokonuje przelewem w przeciągu 
maksymalnie 7 dni za pośrednictwem przesłanego linku (PayU).  
 
10. Rezygnacji z udziału w Półkoloniach można dokonać drogą mailową 
na adres: polkolonie@cdt.pl, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem 
turnusu. Rezygnacja zgłoszona na mniej niż 14 dni rozpoczęciem zajęć 
nie uprawnia do ubiegania się o zwrot wpłaconej kwoty. 
 
11. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora 
lub z powodu zbyt małej liczby Uczestników Organizator odwołuje dany 
turnus Półkolonii i umożliwia skorzystanie z innego turnusu Półkolonii (w 
miarę dostępności miejsc) lub zwraca Zgłaszającym całość wpłaconej 
kwoty. 
 
12. Opublikowany przez Organizatora program i harmonogram 
Półkolonii mają charakter orientacyjny. Organizator zastrzega sobie 
prawo wprowadzania zamian w programie Półkolonii w związku ze 
zmianą warunków pogodowych lub innych czynników od niego 
niezależnych. 
 
13. Organizator zapewnia wszystkie materiały, sprzęt, przybory i 
narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć. 
 
14. W ramach Półkolonii Uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie, 
obiad oraz podwieczorek. 
 
15. Ze względów bezpieczeństwa przynoszenie własnych posiłków i 
napojów możliwe jest wyłącznie w przypadku specyficznej diety lub 
zaleceń lekarskich. 
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16. Zgłaszający zobowiązuje się do zapewnienia dziecku 
odpowiedniego stroju dostosowanego do pogody oraz charakteru zajęć 
odbywających się w danym dniu. 
 
17. Zgłaszający lub upoważniona przez niego na podstawie pisemnego 
oświadczenia osoba zobowiązana/-ny jest do osobistego 
przyprowadzenia dziecka każdego dnia zajęć do Opiekuna Półkolonii i 
osobistego powiadomienia Opiekuna o odbiorze dziecka po 
zakończeniu każdego dnia zajęć na Półkolonii. Zasada ta nie dotyczy 
przypadków, w których Zgłaszający osobiście przekazał Opiekunowi 
Oświadczenie o zgodzie na samodzielne podróżowanie przed zajęciami 
na Półkoloniach i/lub po nich. 
 
18. Organizator i Opiekunowie zobowiązani są dokładać wszelkich 
starań, by stworzyć Uczestnikom jak najlepsze warunki wypoczynku, 
umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas 
wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić 
odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego 
pomieszczenia i otoczenia, zwłaszcza wytycznymi GIS, MZ i MEN dla 
organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
 
19. Uczestnicy mają prawo do:  

a) spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, 
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i aktywnościach 

organizowanych podczas Półkolonii, 
c) wnoszenia próśb i skarg do wychowawców, 
d) uzyskania niezbędnej pomocy od Opiekunów, 
e) rezygnacji z Półkolonii w przypadku choroby Uczestnika, 

potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim i zwrotu 30% kosztów 
przez Organizatora, proporcjonalnie do liczby zrealizowanych 
dni, w postaci vouchera na przyszłe zajęcia w CDT. 

20. Uczestnicy mają obowiązek: 
a) wykonywać polecenia Opiekunów, 
b) przestrzegać Regulaminu, 
c) dbać o czystość i porządek, 
d) szanować sprzęt i wyposażenie CDT, 
e) mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego 

siebie, 
f) dbać o atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach, 



 

g) przestrzegać zasad BHP i PPOŻ, a w razie dostrzeżenia sytuacji 
stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować 
Opiekunów, 

h) zgłaszać Opiekunom wyjście z placówki po zakończonych 
zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu). 

 
21. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników 
Półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – 
Uczestników, a dokonane przez innych Uczestników. 
 
22. Organizator zaleca nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów 
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w 
zajęciach. 
 
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 
powstałe na skutek udziału w zajęciach (np. zabrudzenie ubrań). 
 
24. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika Półkolonii odpowiadają 
finansowo rodzice / opiekunowie prawni Uczestnika. 
 
25. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, 
niezdyscyplinowanie i niewykonywanie poleceń Opiekunów oraz 
nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje: upomnienie przez Opiekuna, 
zakaz udziału w wybranych zajęciach programowych, powiadomienie 
rodziców o zachowaniu, wykluczenie z Półkolonii. 
 
26. Na Półkoloniach obowiązuje bezwzględny zakaz używania 
wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i 
zażywania narkotyków. 
 
27. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowe powiadomienia 
rodziców / opiekunów prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach i 
problemach wychowawczych. 
 
28. W przypadku łamania postanowień Regulaminu przez rodziców lub 
Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania 
Uczestnikowi prawa do udziału w Półkoloniach bez zwrotu opłaty. 
 

 
 
 



 

§3 
Bezpieczeństwo 

 
1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom Półkolonii 
należytego bezpieczeństwa oraz do ubezpieczenia ich od następstw 
nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Półkolonii. 
 
2. Osoby z objawami infekcji nie zostaną wpuszczone na teren CDT i 
proszone są o nieodwiedzanie CDT. 
 
3. Osoby odwiedzające CDT zobowiązane są utrzymywać odległość 
społeczną przynajmniej 1,5-2 metry pomiędzy sobą nawzajem i 
pracownikami CDT. 
 
4. Osoby odwiedzające CDT mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy 
pomocy maseczki lub innego materiału. Obowiązek ten nie dotyczy 
Uczestników Półkolonii podczas realizacji zajęć w salach edukacyjnych. 
 
5. Osoby odwiedzające CDT mają obowiązek zdezynfekować ręce, 
wchodząc do CDT. Pojemniki / maszyny z płynem do dezynfekcji rąk 
zlokalizowane są w hallu, toaletach i salach warsztatowych oraz kuchni. 
 
6. Osoby odwiedzające CDT zobowiązane są do przestrzegania 
określonych limitów dotyczących liczby osób mogących przebywać w 
poszczególnych jego pomieszczeniach Informacje o dopuszczalnej 
liczbie osób umieszczone są przy wejściach do poszczególnych 
pomieszczeń. 
 
7. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren CDT własnych zabawek i 
innych przedmiotów trudnych do dezynfekcji. 
 
8. W przypadku podejrzenia infekcji u osoby przebywającej w CDT 
wdrażana jest Procedura postępowania w przypadku obserwacji chorej 
osoby (pracownika lub gościa Centralnego Domu Technologii), z którą 
zapoznani zostali wszyscy pracownicy CDT. 
 
9. W przypadku podejrzenia infekcji u Uczestnika Półkolonii, 
Opiekunowie niezwłoczne zawiadamiają rodziców o konieczności 
odebrania dziecka. 
 



 

10. Teren CDT jest objęty systemem monitoringu wizyjnego oraz 
ochroną fizyczną. 
 
11. Firma realizująca zadania ochrony CDT upoważniona jest do 
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie CDT oraz do egzekwowania 
postanowień Regulaminu CDT. 
 

 
§4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje Organizatora, Opiekunów, Zgłaszających oraz 
wszystkich Uczestników Półkolonii. 
 
2. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z 
niniejszym Regulaminem i zapoznania z nim dziecka – Uczestnika 
Półkolonii.  
 
3. CDT jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. 

https://bilety.cdt.pl/pliki/regulamin.pdf

