
 

 

 

 

 

Regulamin Półkolonii w Music Hub Academy 
 

1. Organizatorem półkolonii w Music Hub jest Music Hub Olga Szyłejko  

2. Organizator zapewnia dzieciom opiekę od godz. 9.00 do godz. 17.00 w przypadku 

dzieci w wieku 7 – 11 lat.  

3. Organizator zapewnia dzieciom opiekę od godz. 9.00 do godz. 13.00 w przypadku 

dzieci w wieku 4 – 6 lat.  

4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do Music Hub i z powrotem.  

5. Dzieci mogą zostać odebrane z półkolonii wyłącznie przez rodzica lub osoby 

wskazane pisemnie przez rodzica pierwszego dnia. 

6. W przypadku odbioru przez inną osobę niż wskazana pierwszego dnia rodzice są 

zobowiązani powiadomić pisemnie Music Hub o planowanej zmianie.  

7. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

8. Zasady obowiązujące uczestników półkolonii:  

 w czasie wolnym od zajęć organizowanych dzieci nie mogą samowolnie 

opuszczać przestrzeni Music Hub 

 dzieci mają obowiązek przestrzegania ramowego harmonogramu dnia  

 dzieci zobowiązują się do odpowiedniego zachowania w przestrzeni Music 

Hub  

 dzieci zobowiązują się do podporządkowania się poleceniom wychowawców 

 dzieci zobowiązują się do szanowania instrumentów Music Hub, pomocy 

dydaktycznych, akcesoriów i materiałów plastycznych 

9. Uczestnik ma prawo do: 

 opiniowania planu pracy i zgłaszania propozycji co do organizacji zajęć 

kierownikowi półkolonii lub bezpośrednio do wychowawcy, 

 brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w 

nich, 

 zgłoszenia niedyspozycji do wychowawcy grupy, 

 korzystania ze wszystkich instrumentów i sprzętu półkolonijnego w 

celach, do których one służą. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników 

półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku 

rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.  



11. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, 

rodzice/opiekunowie mogą otrzymać zwrot połowy kosztów za niewykorzystaną 

część turnusu lub cały turnus (tylko w przypadku jeśli informacja o nieobecności 

dotrze do Music Hub w formie pisemnej  - email lub sms – do 17:00 dnia 

poprzedzającego dzień nieobecności).  

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję 

jego treść.  

 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………... .... .... .... ... 

 

Data: …………….............         Czytelny podpis Rodzica:………………………………… 

                                                             

Osoby upoważnione do odbioru dziecka:  

 

1. ....................................................... 

2. .......................................................                   

3. .......................................................                                                                                                      

 


