
   

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W WYPOCZYNKU LETNIM 

Organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa poprzez wykonawcę  Poland 

Business Run  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wypoczynek w formie półkolonii wakacyjnych organizowany jest na podstawie art. 92 

i n. Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) oraz 

Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( 

Dz. U. z 2016 r., poz. 452). 

2. Półkolonie organizowane są przez Urząd Miasta Krakowa poprzez wykonawcę 

Fundację Poland Business Run  

3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych 

osobowych uczestników półkolonii jest Fundacja Poland Business Run z siedzibą w 

Krakowie (31-137), ul Siemiradzkiego 17/ 2, posiadająca REGON: 364424465, NIP: 

6762507232, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617320, której akta rejestrowe 

przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy KRS, tel. 123957811, e-mail: biuro@polandbusinessrun.pl 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 
skontaktować się z organizatorem pod adresem e-mail: biuro@polandbusinessrun.pl, 
poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Fundacji lub 
pisemnie na adres: Fundacja Poland Business Run, ul Siemiradzkiego 17/ 2, 31-137 
Kraków.  

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w 

pełnej Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1) „uczestniku wypoczynku”- oznacza to uczniów i uczestników z 

niepełnosprawnością zamieszkujący teren gminy Miejskiej Kraków. 

2) „organizatorze wypoczynku” lub „fundacji” - oznacza Fundację Poland Business 

Run, z siedzibą w Krakowie (31-137), ul Siemiradzkiego 17/ 2 . 

3) „wypoczynku”- oznacza to letni wypoczynek dzieci i młodzieży.  
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4) „opiekunie” - oznacza każdorazowo rodzica lub innego opiekuna prawnego 

uczestnika wypoczynku. 

II. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Wypoczynek w formie półkolonii przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym (do 24 roku życia) z niepełnosprawnością zamieszkującą teren Gminy Miejskiej 

Kraków bądź uczęszczającą do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uczestnik 

organizowanego wypoczynku powinien: samodzielnie spożywać posiłki, potrafić 

korzystać z toalety oraz nie stanowić zagrożenia dla siebie oraz innych.  

2. Wypoczynek organizowany jest w dni robocze od 15 lipca do 30 sierpnia 2019r. po 8 

godzin dziennie, w godzinach 8.00 -16.00. 

3. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz opiekunów/ pomoce 

wychowawców. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa opieki nad dziećmi i młodzieżą z 

niepełnosprawnością. 

4. Organizator zapewnia na terenie Gminy Miejskiej Kraków dojazd uczestników na 

miejsce odbywających się półkolonii w uprzednio określonych miejscach zbiórki. Miejsca 

zbiórek zostaną dostosowane do podanych w formularzu  adresów zamieszkania 

zakwalifikowanych uczestników. Osoby uczęszczające do szkół na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków lecz zamieszkujące poza podaną gminą zapewniają dojazd uczestnika 

we własnych zakresie.  

5. Organizator posiada informację o adresach i telefonach dostępu do opieki medycznej 

oraz zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz.1510 z późn. zm.oraz z 2019r, poz.60) oraz zapewnia 

zabezpieczenie medyczne półkolonii.  

6. Organizator zaopatrzy miejsca przebywania uczestników w apteczki pierwszej 

pomocy. Pierwszą pomoc przedmedyczną zapewniają wszyscy opiekunowie grup, którzy 

posiadają aktualne przeszkolenie w tym zakresie. 

7. Organizator zapewnia realizację ramowego programu i planu wypoczynku, który jest 

załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

8. Organizator zapewnia 3 posiłku w ciągu dnia (II śniadanie, obiad, podwieczorek) . 

9. W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje ich kolejność oraz spełnienie wszystkich 

należytych warunków uczestnictwa.  



   

 

10. Organizator zastrzega prawo do ostatecznego wyznaczonego terminu oraz przydziału 

dziecka do grupy półkolonijnej.  

11. Organizator może odmówić dalszej realizacji programu wypoczynku letniego, jeśli 

zostały utajone, podane niepełne bądź fałszywe informacje o uczestniku.  

12. Organizator w trakcie trwania półkolonii zastrzega sobie prawo do wykonywania 

zdjęć podczas realizacji programu wypoczynku letniego. 

III. OBOWIĄZKI OPIEKUNA UCZESTNIKA 

1. Opiekun zobowiązany jest przyprowadzać i odbierać uczestnika w czasie ustalonym z 

organizatorem w wyznaczonym miejscu do odbioru dziecka.  

2. Uczestnictwo dziecka w wypoczynku letnim oznacza wyrażenie zgody przez opiekuna 

dziecka na możliwość udziału uczestnika w aktywnościach wymienionych w planie 

wypoczynku. W przypadkach związanych ze szczególnymi warunkami, np. choroby, 

organizator może odstąpić od realizacji takiej aktywności, po omówieniu sytuacji z 

wychowawcami danej grupy. 

3. Opiekun zobowiązany jest do zaopatrzenia swojego dziecka w ubiór adekwatny do 

panujących warunków pogodowych (czapka z daszkiem, wygodne buty, przewiewna 

koszulka, sportowe spodenki bądź płaszcz przeciwdeszczowy itp.), a także ubrania na 

zmianę. 

4. Opiekun jest zobowiązany przekazać informację organizatorowi o wszystkich 

warunkach, potrzebach, sytuacjach szczegółowych, które nie są ujęte w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, a dotyczą dziecka lub danego dnia, sytuacji, jak : 

samopoczucie dziecka w danym dniu itp. Informacje można przekazywać drogą 

elektroniczną (mailową).  

5. Opiekun zobowiązany jest do dostarczenia w wersji papierowej formularza oraz 

orzeczenia o niepełnosprawności osobiście do siedziby Fundacji Poland Business Run w 

Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 17/2 do dnia 05.07.2019 (włącznie).  


