
                                         

 
 

 
REGULAMIN „PÓLKOLONIE W HULAKULA”- OPIEKA DZIENNA 

 
1. Organizatorem półkolonii w Hulakula jest spółka BMG Entertainment Sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 82b, 03-312 Warszawa, prowadząca Hulakula Rozrywkowego 
Centrum Miasta.  

2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 do 13 lat (dalej Uczestnicy).  

3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-18.00.  

a. Dziecko przyprowadzone na 6/7 godzin powinno być odebrane maksymalnie do godz. 14.00  

b. Dziecko przyprowadzone na 8/10 godzin powinno być odebrane maksymalnie do godz. 18.00  

4. Uczestnicy są odbierani z Hulakula wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.  

5. Rodzice/opiekunowie wpłacają zaliczkę w wysokości minimum 100 złotych w chwili rezerwacji 
miejsca na półkoloniach. Zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie  
półkolonijnej i blokuje miejsce innym klientom. 

6. Pełna opłata za półkolonie winna być wniesiona najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu. 

7. Za nieodebranie Uczestnika z Hulakula do godziny 18.00 obciąża się rodziców/prawnych 
opiekunów kwotą 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.  

8. Uczestnicy wakacji mają prawo do:  

a. uczestniczenia we wszystkich zajęciach,  

b. korzystania ze wszystkich atrakcji (kręgle, bilard, place zabaw) i pomocy dydaktycznych 
niezbędnych do realizacji programu w ramach „półkolonii”  

9. Uczestnicy mają obowiązek:  

a. przestrzegać regulaminu Hulakula oraz bezwzględnie podporządkować się poleceniom 
opiekunów,  

b. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

c. szanować mienie, pomoce dydaktyczne innych Uczestników i opiekunów.  

10. Zabrania się samowolnego oddalania Uczestników z Hulakula, palenia tytoniu, picia alkoholu i 
używania wulgarnych słów.  

11 Za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika, odpowiedzialni są jego rodzice lub 
opiekunowie prawni.  
 



                                         

 
 
 
12. W przypadku podania jakichkolwiek nieprawdziwych danych w karcie kwalifikacyjnej, wszelką 
odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika.  

11. Samowolne oddalenie się Uczestnika od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 
niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie karane 
upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem Uczestnika z udziału w zajęciach bez 
możliwości dochodzenia zwrotu wniesionej opłaty.  

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników „Półkolonii w Hulakula” 
oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestnika, a dokonanych przez innych Uczestników  
„Półkolonii w Hulakula”.  

14. Organizator zaleca nie przynosić na zajęcia w Hulakula cennych urządzeń, np. telefonów 
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., zbędnych do udziału w zajęciach.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.  

16. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 
 
 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję 
jego treść. 

  
  
 

………………………….. 
Data, imię i nazwisko 

 
 


