
Wojciech Grabowski – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 

Centrum Edukacji Wojciech Grabowski                                                                      
ul. St. Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra 
tel. 68 325 73 44, tel. kom. 501 020 544 
biuro@yamaha.zgora.pl 
NIP: 646-217-22-82, REGON: 278244382 
Nr rachunku bankowego: 82 1050 1911 1000 0092 3453 8263 
Wpis do Rejestru organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych”, 
prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubuskiego – wpis nr 8/2016. 

 
                                   OFERTA PÓŁKOLONII  LETNICH  
Opis oferty: 

Półkolonie letnie odbędą się w siedzibie Centrum Edukacji Wojciech Grabowski w Zielonej Górze przy ul. Moniuszki 16  

Wiek uczestników -   Półkolonie przeznaczone są dla dzieci pomiędzy 6 a 13 rokiem życia  

Wyżywienie  -  śniadanie,  obiad, podwieczorek  

Ubezpieczenie: 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Organizator Turystyki posiada gwarancję ubezpieczeniową o numerze GT 379/2020 z dnia 16.09.2020 

roku, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62. Beneficjentem  tej gwarancji jest Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 

Zielona Góra. 

Ubezpieczenie NNW:            Cena półkolonii zawiera ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy z uczestników objęty zostanie ubezpieczeniem  w Towarzystwie Europa SA . Ubezpieczenie - NNW Polska 

Standard  - NWU 10.000 PLN, NWS 6.000 PLN 

Zajęcia muzyczne  -    Każdy z uczestników będzie uczestniczył w codziennych zajęciach muzycznych. W zależności od programu dnia będzie to : wokal, keyboard, gitara, perkusja  

             Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli ze Szkoły Muzycznej YAMAHA oraz innych profesjonalnych muzyków.  

Dodatkowe atrakcje – wycieczki: 

Tegoroczny półkolonie obfitowały będą nie tylko w atrakcje muzyczne ale również w wiele niezapomnianych wycieczek. Czekają  nas : 

 Wyjście do Sali zabaw 

 Rejs galarem po Odrze  

 Piknik z gitarą i pieczeniem kiełbasek na przystani w Cigacicach 

 Wyjście na kręgielnię  

 Kreatywna gra miejska 

 gry i zabawy sportowe 

 całe mnóstwo dodatkowych atrakcji  

Termin półkolonii: 

1 turnus – 28.06 – 02.07                                        2 turnus – 16.08 – 20.08                                           3 turnus – 23.08 – 27.08 

Cena uczestnictwa w półkolonii  – 599 zł.  

Zasady płatności ceny: 

 wpłata  zaliczki w wysokości 100 zł. w terminie 7 dni od zawarcia umowy  

 pozostała część – 499 zł. do 14. dni przed rozpoczęciem turnusu 

Część ceny może zostać zapłacona z użyciem ważnego Polskiego Bonu Turystycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2020r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020r., poz. 1262 ze zm.). Przed upływem terminu 

płatności zaliczki lub pozostałej ceny, przedstawiciel ustawowy uczestnika powinien zgłosić Organizatorowi Turystyki chęć zapłaty części ceny z użyciem Polskiego Bonu Turystycznego.  

Cena uczestnictwa w obozie obejmuje: 

 pełne wyżywienie  

 codzienne zajęcia muzyczne 

 wszystkie wycieczki oraz bilety wstępów 

 wszystkie imprezy dodatkowe (animacje, grill, ognisko,  itp.) 

 ubezpieczenie TU Europa 

Informacja o możliwości ewentualnego odwołania półkolonii: 
Jeżeli liczba uczestników zgłoszonych do udziału w danym turnusie nie przekroczy: 10 osób, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu. Odwołanie może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed terminem 
rozpoczęcia danego turnusu. Przedstawiciele ustawowi uczestników zostaną poinformowani w formie dokumentowej (informacja zawierająca oświadczenie - składana za pośrednictwem poczty internetowej na adres email, 
wskazany przez przedstawiciela ustawowego uczestnika), o odwołaniu danego turnusu, natychmiast po podjęciu takiej decyzji przez Organizatora . Organizator zastrzega sobie również możliwość odwołania półkolonii, bez 
zachowania wskazanego terminu , w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji epidemicznej lub też innych okoliczności wpływających na brak możliwości bezpiecznej organizacji wypoczynku.  Z powodu odwołania półkolonii 
, nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 
Opieka nad uczestnikami :  nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie kierownik, wychowawcy oraz instruktorzy. 

Informacje dotyczące minimalizowania ryzyka zakażenia chorobą zakaźną: uczestnikiem półkolonii 2021 może być wyłącznie osoba, która spełnia kryterium wieku oraz jest zdrowa w dniu rozpoczęcia imprezy, co 
zobowiązany będzie potwierdzić przedstawiciel ustawowy uczestnika, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia , o braku objawów chorobowych u uczestnika, które sugerowałyby chorobę zakaźną. Uczestnik półkolonii  musi 
obowiązkowo posiadać indywidualną osłonę nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku. Uczestnik musi samodzielnie zaopatrzyć się w taką osłonę. Personel półkolonii  zostanie zaopatrzony w indywidualne osłony 
nosa i ust - przez Organizatora Turystyki. Przed przybyciem uczestników , pomieszczenia, z których będą korzystać uczestnicy, zostaną poddane sprzątaniu oraz dezynfekcji (powierzchnie dotykowe). W trakcie pobytu 
uczestników na półkolonii, będą regularnie odkażane powierzchnie dotykowe. W miejscu wypoczynku rozmieszczone zostaną dozowniki zawierające płyn odkażający. Organizator Turystyki zapewniał będzie stałą dostępność 
w pensjonacie: mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz pisemnych informacji i instrukcji - o prawidłowym sposobie mycia i dezynfekcji rąk. Organizator Turystyki zapewniał będzie stałe monitorowanie przez kierownika , stanu 
higienicznego pomieszczeń pensjonatu, z których korzystać będą uczestnicy obozu. Sale do prowadzenia zajęć będą systematycznie sprzątane, wietrzone i dezynfekowane. Miejsce wypoczynku dysponuje pokojami, 
zapewniającymi izolację osobom z objawami, które wskazywać będą na wystąpienie choroby, w szczególności choroby zakaźnej.  Przed rozpoczęciem półkolonii  Organizator Turystyki zorganizuje i przeprowadzi szkolenie 
personelu, który stanowił będzie kadrę , z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa dotyczących covid-19 oraz w zakresie procedur postępowania, na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 
covid-19, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Z chwilą rozpoczęcia półkolonii , odrębne szkolenie z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa dotyczących covid-19, zostanie przeprowadzone z 
uczestnikami.  

Ja niżej podpisana/y potwierdzam fakt zapoznania się z ofertą imprezy turystycznej         oraz standardowym formularzem informacyjnym do umów o udział w imprezie turystycznej:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis przedstawicieli ustawowych  

mailto:biuro@yamaha.zgora.pl

