
 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH „Sport na Suchych Stawach” 

РЕГЛАМЕНТ ЗАНЯТТЯ СПОРТОМ «Спорт на висохлих водоймах» 
 

§1 Warunki ogólne 
1. Uczestnikami zajęć zimowych mogą być dzieci w wieku od 6 do 14 lat (rocznik 2009-2017).  
2. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30-16:00 na obiekcie 
hala sportowa Suche Stawy, ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie.  
3. Uczestników zajęć można przyprowadzać w godzinach od 10:30 do 11:00 oraz odbierać w godzinach od 16:00 do 
16:15.  
4. Terminy turnusów:  

a) I turnus 30.01-03.02.2023 r.  
b) II turnus 06.02-10.02.2023 r.  

5. Wyżywienie odbywa się w formie cateringu przygotowanego przez firmę zewnętrzną (żywienie zbiorowe nie 
uwzględnia specjalistycznych diet).  
6. Ilość miejsc jest ograniczona – max 45 osób.  
7. Wszystkie dostępne informacje znajdują się na stronie - http://www.nh2010.pl/krakowwspolnie   
 

§1 Загальні умови  

1. У зимових таборах можуть брати участь діти віком від 6 до 14 років (2009-2017 р.н.).  

2. Учасники перебувають під опікою вихователів з понеділка по п'ятницю з 10:30 до 16:00 у спортивному 

залі Suche Stawy, вул. Ptaszyckiego 4 у Кракові.  

3. Учасників денного табору можна привезти з 10:30 до 11:00 та забрати з 16:00 до 16:15.  

4. Дати проведення турніру:  

а) 1 тур 30.01-03.02.2023р  

б) 2 тур 06.02-10.02.203  

5. Харчування здійснюється у формі кейтерингу сторонньою компанією (групове харчування не передбачає 

спеціальних дієт).  

6. Кількість місць обмежена - максимум 45 осіб.  

7. Усю доступну інформацію можна знайти на веб-сайті - http://www.nh2010.pl/krakowwspolnie 
 
 
§2 Rezerwacja miejsca 
1. Rezerwacja miejsc będzie dostępna od dnia 16.01.2023 r.  
2. Rezerwacja miejsc zostaje zamknięta na 4 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu bądź do wyczerpania się 
miejsc na poszczególnych turnusach.  
3. Rezerwacja miejsc na turnusy odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz 
https://forms.gle/TVZN6HzUzww77ZMu6 
4. Warunki konieczne do zapisania dziecka na półkolonię:  

a) akceptacja regulaminu,  
b) prawidłowe zarejestrowanie się przez formularz - https://forms.gle/TVZN6HzUzww77ZMu6   
c) dostarczenie w pierwszym dniu półkolonii prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz 

oświadczenia. 
5. Organizator nie odpowiada za brak kontaktu (informacji zwrotnej) z opiekunem prawnym dziecka, jeżeli jest to 
konsekwencją błędnie podanych danych kontaktowych lub indywidualnych ustawień skrzynki e-mail.  
6. Organizator nie odpowiada za błędnie wypełnione formularze bądź sytuacje losowe, które uniemożliwiły 
poprawną rejestrację.  
 

§2 Бронювання місць  

1. Бронювання місць можливе з 16 січня 2023 року.  

2. Бронювання місць припиняється за 4 дні до початку кожного перебування або до наявності місць на 

індивідуальному поселенні.  

3. Бронювання місць для проживання відбувається тільки в електронному вигляді через форму 
https://forms.gle/TVZN6HzUzww77ZMu6  

http://www.nh2010.pl/krakowwspolnie
http://www.nh2010.pl/krakowwspolnie?fbclid=IwAR06XyLuCrryj_07A5H8IfywJ6KasHAUAfM436rHkz-cqwsCJaGBkmF_zQk
https://forms.gle/TVZN6HzUzww77ZMu6
https://forms.gle/TVZN6HzUzww77ZMu6
https://forms.gle/TVZN6HzUzww77ZMu6?fbclid=IwAR1i9UOnPaEXyTmtlqNiHSWjUYQ0Bb8-3M2GQyi-huX-w39PeX-HSdQzegQ


 

 

4. Умови, необхідні для зарахування дитини до табору з денним перебуванням:  

a) прийняття правил,  

б) правильна реєстрація через форму - https://forms.gle/TVZN6HzUzww77ZMu6  

в) надання в перший день денного табору правильно заповненої кваліфікаційної карти та заяви.  

5. Організатор не несе відповідальності за відсутність контакту (зворотного зв'язку) з законним опікуном 

дитини, якщо це є наслідком неправильно вказаних контактних даних або індивідуальних налаштувань 

електронної пошти.  

6. Організатор не несе відповідальності за неправильно заповнені форми або випадкові ситуації, які 

перешкодили правильній реєстрації. 
 
 
§3 Wymagane dokumenty  
1.  Najpóźniej pierwszego dnia turnusu, należy przynieść prawidłowo wypełnioną i podpisaną:  

a) kartę kwalifikacyjną,  
b) oświadczenie (dot. wizerunku, powrotu i odbioru dziecka, akceptacji regulaminu)  

2. Karta kwalifikacyjna oraz inne dokumenty mogą być wypełniane jedynie przez rodziców/ opiekunów prawnych 
dziecka.  
3. Dokumenty do wypełnienia są przesyłane jako załącznik do wiadomości zwrotnej przesyłanej po dokonaniu 
rezerwacji lub można je pobrać ze strony http://www.nh2010.pl/krakowwspolnie 
4. Karta kwalifikacyjna jest dokumentem zgodnym z rozporządzeniem MEiN z dn. 22 lipca 2021 r. dlatego też nie 
będą przyjmowane dokumenty, które będą w jakikolwiek sposób zniszczone czy przerobione (edytowane).  
 

§3 Необхідні документи  

1. Найпізніше в перший день перебування ви повинні принести належним чином заповнену та підписану:  

а) кваліфікаційна картка,  

б) заява (щодо зображення, повернення та отримання дитини, прийняття правил)  

2. Кваліфікаційну картку та інші документи можуть заповнювати лише батьки/законні представники дитини.  

3. Документи, які необхідно заповнити, надсилаються як додаток до зворотного повідомлення, надісланого 

після бронювання, або їх можна завантажити з веб-сайту http://www.nh2010.pl/krakowwspolnie 

4. Кваліфікаційна картка є документом згідно з нормативним актом Міністерства освіти і науки України Тому 

22 липня 2021 року документи, які є пошкодженими або зміненими (відредагованими), прийматися не 

будуть. 
 
 
§4 Prawa i obowiązki uczestników  
1. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są napisać 
oświadczenie dotyczące przejęcia odpowiedzialności za dziecko od Organizatora (zał. 2)  
2. W przypadku, gdy dziecko może być odbierane przez inną osobę niż rodzic/opiekun prawny wymieniony w karcie 
kwalifikacyjnej wymagane jest pisemne upoważnienie w formie oświadczenia (zał. 2), z podaniem nr dowodu osób 
upoważnionych.  
3. Uczestnikowi zajęć nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać samowolnie terenu zajęć.  
4. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko.  
5. Rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo dać dziecku swój prowiant. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne problemy zdrowotne wynikające ze spożycia tego prowiantu.  
6. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą dać dziecku wodę w bidonie lub butelce wielorazowej. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności, za ewentualne problemy zdrowotne wynikające ze złej higieny bidonu/butelki 
wielorazowej.  
7. Organizator nie odpowiada za wszelkie przedmioty przyniesione przez dziecko na teren zajęć (telefony, aparaty 
fotograficzne, odtwarzacze mp3, itp.) oraz inne rzeczy materialne (gotówka, biżuteria).  
8. Rażące nieprzestrzeganie regulaminu i zasad może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczestników.  
9. Uczestnicy zajęć mają prawo do:  

a) spokojnego wypoczynku,  
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu,  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FTVZN6HzUzww77ZMu6%3Ffbclid%3DIwAR17nttJiew2APiroLDN9ZIC4ci3g4ahGi9NGP57P1hGxkLucwvFHxkxMD4&h=AT03JzDG6DnLee81TdTZbq353dsLGIvRkFPuuR4d5fr60kNSdlE8PwsiSRVcHlGl9DAqeX-UH_RchEQRvaoYRbcfD32ZQCCyvFue0VX82cVGZ9wYixl_DwIt8Rd9hObRL8JJlQ
http://www.nh2010.pl/krakowwspolnie?fbclid=IwAR06XyLuCrryj_07A5H8IfywJ6KasHAUAfM436rHkz-cqwsCJaGBkmF_zQk
http://www.nh2010.pl/krakowwspolnie?fbclid=IwAR06XyLuCrryj_07A5H8IfywJ6KasHAUAfM436rHkz-cqwsCJaGBkmF_zQk


 

 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu.  
10. Uczestnicy mają obowiązek:  

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,  
b) przestrzegać harmonogramu zajęć,  
c) dbać o porządek wokół siebie,  
d) dbać higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  
e) szanować mienie i pomoc dydaktyczną,  
f) zachowywać się kulturalnie wobec pozostałych uczestników oraz wychowawców,  
g) być zaopatrzonym w strój odpowiedni do planowanych zajęć.  

 

§4 Права та обов'язки учасників  

1. У разі самостійного повернення дитини додому батьки/опікуни зобов’язані написати від Організатора 

заяву про прийняття відповідальності за дитину (додаток 2).  

2. Якщо дитину може забрати особа, відмінна від одного з батьків/опікуна, зазначеного в кваліфікаційній 

картці, необхідний письмовий дозвіл у формі заяви (Додаток 2) із зазначенням номера уповноважених осіб.  

3. Учаснику заняття забороняється самовільно віддалятися від групи або залишати територію заняття.  

4. Батьки або законні опікуни несуть матеріальну відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну дитиною.  

5. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право передавати свій обід дитині. Організатор не несе 

відповідальності за будь-які проблеми зі здоров'ям, спричинені вживанням цієї їжі.  

6. Батьки або законні представники можуть давати дитині воду у пляшці для води або багаторазовій пляшці. 

Організатор не несе відповідальності за будь-які проблеми зі здоров'ям, що виникли через погану гігієну 

пляшки з водою/багаторазової пляшки.  

7. Організатор не несе відповідальності за предмети, принесені дитиною в зону занять (телефони, 

фотоапарати, mp3-плеєри тощо) та інші матеріальні цінності (грошові кошти, коштовності).  

8. Грубе недотримання регламенту та правил може призвести до виключення дитини зі списку учасників. 9. 

Учасники занять мають право:  

а) спокійний відпочинок;  

b) брати участь у всіх заходах, організованих під час перебування,  

c) використовувати всі засоби та обладнання, необхідні для реалізації програми.  

10. Учасники зобов’язані:  

а) суворо виконувати вказівки вихователів,  

б) дотримуватися розкладу занять,  

в) дбати про порядок навколо себе,  

г) дбати про особисту гігієну, охайний зовнішній вигляд і чистоту,  

д) поважати майно та навчальні посібники,  

е) ввічливо поводитися з іншими учасниками та викладачами,  

g) мати одяг, який підходить для запланованих заходів. 
 
 
§5 Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem Państwa danych osobowych stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010 oraz Fundacją Internationaler 
Bund Polska. 
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług.  
 

§5 Обробка персональних даних  

1. Адміністратором ваших персональних даних є асоціація Nowy Hutnik 2010 та Internationaler Bund Polska 

Foundation.  

2. Метою обробки персональних даних є надання послуг. 
 
 



 

 

§6 Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć oraz ostatecznej interpretacji poszczególnych 
zapisów regulaminu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku ograniczeń związanych z epidemią COVID-19.  
 

§6 Прикінцеві положення  

1. Організатор залишає за собою право змінювати програму занять та остаточне тлумачення окремих 

положень регламенту.  

2. Організатор залишає за собою право скасувати заняття у разі обмежень пов'язані з епідемією COVID-19 


