
                                                                                                                                       

REGULAMIN  
 

ZASADY UCZESTNICTWA DZIECKA w wakacyjnym kursie tenisa  

 
Opiekunowie na kursie dokładają wszelkich starao, aby stworzyd 

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwid im aktywne 
uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizowad czas wolny w sposób przyjemny i 
pożyteczny. 
 
1. Uczestnicy kursu przebywają pod opieką instruktorów od godz. 8:00 do 

godz.16:00. 
2. Rodzice i opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie i 

odbieranie dzieci- uczestników kursu  Miejsce zbiórki: Restauracja Rodan. 
3. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka - 

uczestnika kursu - do budynku Rodan Sp. z o.o.  
4. Dowóz i odbiór dzieci – uczestników kursu odbywa się we własnym zakresie 

i na własny koszt. 
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka - uczestnika kursu do domu, 

rodzice lub opiekunowie są zobowiązani napisad słowne oświadczenie. 
6. Rodzice lub opiekunowie uczestników kursu są zobligowani do wypełnienia 

karty uczestnika kursu oraz oddania jej najpóźniej na jeden dzieo przed 
rozpoczęciem turnusu (wypełnione muszą zostad wszystkie pola karty 
zgłoszeniowej). 

7. Uczestnicy kursu mają obowiązek:  
a. przestrzegad Regulaminu kursu, kortów tenisowych, siłowni, Hotelu 

Rodan (zapoznają się z nimi w dniu pierwszych zajęd) 
b. przestrzegad zasad bezpieczeostwa i ppoż, 
c. bezwzględnie podporządkowad się poleceniom instruktorów, 

wychowawców, opiekunów, 
d. przestrzegad harmonogramu dnia, 
e. brad udział w realizacji programu kursu, 
f. szanowad mienie Rodan Sp. z o.o., pomoce dydaktyczne, własnośd innych 

uczestników kursu, 
g. bez wiedzy instruktora nie oddalad się od grupy,  
h. kulturalnie zachowywad się podczas spożywania posiłków, 



                                                                                                                                       

i. zachowad higienę osobistą, ład i czystośd na terenie budynku Rodan Sp. z 
o.o. 

8. Za szkody wyrządzone przez dziecko - uczestnika kursu odpowiadają rodzice 
lub opiekunowie. 

9. Samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, 
niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceo instruktorów, 
nieprzestrzeganie Regulaminu Kursu będzie karane upomnieniem, naganą, a 
w ostateczności wykluczeniem uczestnika kursu z udziału w kursu bez prawa 
do zwrotu kosztów uczestnictwa. 

10. Uczestnicy kursu mają prawo do: 
a. spokojnego wypoczynku. 
b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych 

podczas kursu - w przypadku niedyspozycji zgłasza się to instruktorowi, 
c. korzystania ze wszystkich urządzeo i sprzętów niezbędnych do realizacji 

programu kursu, zgodnie z ich przeznaczeniem, 
d. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie kursu, 
e. bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do instruktora. 

12. Dziecko - uczestnika kursu można zwolnid z zajęd i opieki instruktora tylko 
za  zgodą instruktora przez pisemne oświadczenie. (Dotyczy to również 
odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic / opiekun). 

13. Inne: 
a. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników kursu 

w czasie kursu oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – 
uczestników kursu, a dokonanych przez innych uczestników kursu.  

b. Organizator zaleca nie przynosid na półkolonie cennych urządzeo, np. 
telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do 
udziału w zajęciach. 

c. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęd. 
d. Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podad aktualny telefon 

kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika kursu. 
 

 
 

 
 


