
REGULAMIN ZAPISÓW NA PÓŁKOLONIE W IN-NYM DOMU KULTURY  

„W KRÓLESTWIE POSEJDONA” 

 

1. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI organizuje 5 turnusów: 

 Turnus I 6-10.07.2020 

 Turnus II 13-17.07.2020 

 Turnus III 20-24.07.2020 

 Turnus IV 27-31.07.2020 

 Turnus V 3-7.08.2020 

2. Na turnusy I-V możemy przyjąć 24 uczestników. 

3. Odpłatność za turnus wynosi 400,00 zł od uczestnika. 

4. Zapisy tylko internetowo rozpoczną się w dniu 22.06.2020 od godz. 8.00 na stronie: 

zapisypolkoloniein-ny.evenea.pl  

5. Uczestnikami mogą być tylko dzieci zameldowane na terenie Rudy Śląskiej, w wieku od 6 lat 

do 14 lat. 

6. Rodzice/opiekunowie mogą zapisać tylko swoje dziecko/dzieci, którym się opiekują. 

7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje 

kolejność zgłoszeń na stronie: zapisypolkoloniein-ny.evenea.pl 

8. Można zapisać dziecko/rodzeństwo max na 2 turnusy oraz na listę rezerwową na pozostałe 

turnusy. W przypadku nie zebrania się odpowiedniej ilości dzieci na któryś z turnusów dziecko 

będzie mogło skorzystać z trzeciego turnusu.  

9. W sytuacji rezygnacji dziecka z udziału w półkoloniach dobór z listy rezerwowej będzie 

odbywał się na podstawie numeru na liście.  

10. Warunki uczestnictwa w półkoloniach: 

- wpłacenie opłaty w formie gotówki/płatność kartą w In-nYm Domu Kultury w terminie 5 dni od 

momentu zgłoszenia na stronie internetowej, 



- wypełnienie karty kwalifikacyjnej, oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o akceptacji 

regulaminu półkolonii, oświadczenie w związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID-19 

- posiadanie przez dziecko maseczki ochronnej lub przyłbicy 

11. W przypadku zdarzeń losowych niezależnych od organizatora, które uniemożliwią organizację 

półkolonii w części lub całkowicie, uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 

odszkodowawcze. W zaistniałej sytuacji będzie zwracana kwota pomniejszona o rzeczywiste 

poniesione koszty na poczet organizowanych półkolonii.  

12. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania serwisu z powodu 

siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Rudzkie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Niebanalnych In- nI.  

 

 

 

 


