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Ogólne Warunki Uczestnictwa w Koloniach Letnich 

w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie 

 

 
Dane Organizatora kolonii: 
Powiat Kościerski z siedzibą w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9C, 83 - 400 Kościerzyna;                        

NIP: 591-15-69-055, REGON:191675110 

w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną powiatu: 

Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie z siedzibą w Garczynie 1, 83 - 400 Kościerzyna,    

NIP: 5911581493 w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 października 2019 

r. udzielonego na podstawie uchwały nr 130/122/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 6 

grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom jednostek 

organizacyjnych Powiatu Kościerskiego, działa: 

Wiesław Baryła - Dyrektor Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie 
                

I. Zasady pobytu: 

1. Przed rozpoczęciem Kolonii Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika Kolonii zobowiązany jest 

dokonać zgłoszenia w formie pisemnej na właściwym druku dostępnym na stronie 

www.pcmgarczyn.com.pl i wypełnić "Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku".  

Dokumenty należy dostarczyć do Organizatora - osobiście lub wysłać pocztą na adres: 

Powiatowe Centrum Młodzieży Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Garczyn 1, 83-400 

Kościerzyna skr. poczt. 50. 

2. W dniu przyjazdu Uczestnika na Kolonie Rodzic/Opiekun Prawny informuje Organizatora o 

stanie zdrowia Uczestnika dotyczącego COVID-19, w formie pisemnego oświadczenia 

(oświadczenie do pobrania na stronie www.pcmgarczyn.com.pl). 

3. Rodzice/Opiekunowie Prawni we własnym zakresie dowożą Uczestnika na Kolonie do 

Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie w dniu rozpoczęcia Turnusu - do godziny 

11.00 oraz dokonują odbioru Uczestnika w dniu zakończenia Turnusu - do godziny 10.00. 

4. Uczestnicy Kolonii, w trakcie trwania Turnusu znajdują się pod stałą opieką 

wykwalifikowanego Wychowawcy.  

5. Doboru Uczestników do poszczególnych grup wychowawczych dokonuje Kierownik Kolonii 

w porozumieniu z Wychowawcą, biorąc pod uwagę płeć i wiek Uczestnika, a także wybraną 

sekcję tematyczną Kolonii. 

6. Uczestnicy Kolonii będą zakwaterowani w nowo wybudowanym Hotelowcu, który znajduje 

się w wydzielonej strefie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie, w  4-osobowych 

pokojach z własnymi łazienkami.  

7. Pobyt na Kolonii realizowany będzie na podstawie Programu Kolonii dla wybranej sekcji 

tematycznej. 
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8. Odstępstwa od przewidzianego Programu mogą nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych 

od Organizatora np. niesprzyjających warunków atmosferycznych, zamknięcia szlaków, 

zamknięcia miejsc/obiektów przewidzianych do zwiedzania itp.  

 

II. Koszty i zasady wnoszenia odpłatności: 

1. Koszt pobytu Uczestnika na Turnusie wynosi: 1.749 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 

siedemset czterdzieści dziewięć złotych brutto). 

2. Koszt pobytu Uczestnika na Turnusie zawiera: 

a) zakwaterowanie i wyżywienie (4 posiłki w ciągu dnia tj. śniadanie, obiad, drugie 

śniadanie lub  podwieczorek oraz kolację), 

b) realizację programu dla wybranej sekcji tematycznej, 

c) wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz instruktorskiej, 

d) opiekę ratownika WOPR na kąpielisku, opiekę medyczną, 

e) ubezpieczenie NWW, 

f) nagrody w konkursach i rozgrywkach, 

g) zdjęcia pamiątkowe z pobytu (do samodzielnego pobrania). 

3. Wpłatę należności za pobyt na Koloniach dokonuje się w dwóch ratach: 

I rata - zadatek w wysokości 500,00 zł najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2022 roku. 

II rata - w wysokości 1249,00 zł najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem wybranego Turnusu. 

4. Wpłat należności za pobyt na koloniach  należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto: 

Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, Garczyn 1, 83-400 Kościerzyna, 

nr rachunku: 63 8328 0007 2001 0010 1749 0004 (Bank Spółdzielczy w Kościerzynie). 

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika oraz  nazwę wybranej sekcji. 

5. Organizator, po dokonaniu płatności, wystawia fakturę VAT na płatnika. 

6. Rezygnacja z pobytu na Kolonii po jej rozpoczęciu, skrócenie okresu pobytu lub 

niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia Rodzica/Opiekuna Prawnego Uczestnika 

do występowania o zwrot poniesionych kosztów lub ich części. 

 

III. Inne postanowienia: 

1. Wszystkie sprawy związane z realizacją warunków pobytu, programu Kolonii, zapewnienia 

wypoczynku i bezpieczeństwa Uczestników spoczywają na Organizatorze. 

2. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązuje się do: 

a) wyposażenia Uczestnika w rzeczy osobiste (niezbędne ubrania, obuwie, środki do  

higieny osobistej, stale przyjmowane leki, nakrycie głowy, mały plecak niezbędny  

podczas wycieczek autokarowych i rowerowych), zapewniające właściwy pod względem 

higieny i bezpieczeństwa pobyt na Kolonii, z uwzględnieniem specyfiki Turnusu tj. 

wybranej sekcji tematycznej oraz zmiennych warunkach pogodowych, 

b) pokrycia ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez Uczestnika Kolonii na 

podstawie protokołu sporządzonego i podpisanego przez Kierownika Kolonii oraz 

Wychowawcę grupy, 

c) niezwłocznego (tj. w czasie nie przekraczającym 24 h od powiadomienia) odebrania 

dziecka/Uczestnika z Kolonii w przypadku trudnych do rozwiązania problemów 

wychowawczych, choroby lub innych przypadków dotyczących zagrożenia zdrowia              

i  bezpieczeństwa pobytu na Kolonii. 
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3. W przypadku braku możliwości organizacji Kolonii spowodowanych siłą wyższą, w tym                

w szczególności epidemią koronawirusa lub stanem zagrożenia epidemicznego, zarówno 

Organizator jak i Rodzic/Opiekun Prawny, ma prawo do anulowania "Zgłoszenia na Kolonie 

Letnie w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie".  

4. W sytuacji braku możliwości organizacji Kolonii Organizator zobowiązuje się do zwrotu 

całości kwoty, która została wpłacona przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, tytułem pobytu 

Uczestnika na Kolonii. 

 

Z chwilą dokonania zgłoszenia Uczestnika na Kolonie Letnie następuje przyjęcie przez 

Rodzica/Opiekuna Prawnego powyższych "Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Koloniach 

Letnich w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


