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Organizatorem Półkolonii jest MUKS Piorun Gołdap i SP5 Gołdap. Półkolonia prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr
5 w Gołdapi i na obiektach OSiR oraz w innych miejscach wyszczególnionych w Programie Półkolonii.
Półkolonia odbywać się będzie w dniach od 4.01.2021r. do 8.01.2021r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. O
szczegółach informuje program Półkolonii.
Uczestnikami Półkolonii mogą być dzieci z klas I-IV.
Warunkiem uczestnictwa w Półkolonii jest wypełnienie karty kolonijnej, podpisanie regulaminu, zgody rodzica/opiekuna
prawnego i oświadczenia na drukach przygotowanych przez Organizatora (wzór karty, zgody i oświadczenia do pobrania na
stronie www.kolsport.pl) oraz pokrycie kosztów i zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa.
Wypełnione dokumenty i wpłatę należy uregulować do dnia 4.01.2021r. Nie złożenie wymaganych dokumentów lub nie
uiszczenie opłaty do tego terminu skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
O zakwalifikowaniu dziecka na Półkolonię, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zapisów.
Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia Półkolonii do dnia ich
zakończenia.
Organizator Półkolonii zapewnia fachową i doświadczoną opiekę pedagogiczną.
Każdy uczestnik otrzymuje program Półkolonii (dostępny na stronie www.kolsport.pl).
Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w programie Półkolonii.
Rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 10 mogą złożyć oświadczenie na druku przygotowanym przez organizatora o zgodzie
na samodzielny powrót dziecka do domu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas Półkolonii do celów
promocyjnych i informacyjnych, na co każdy rodzic/opiekun uczestnika Półkolonii wyraża zgodę.
W przypadku rezygnacji z Półkolonii po ich rozpoczęciu nie istnieje możliwość zwrotu opłaty.
Rodzice (lub prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika Półkolonii.
Uczestnikiem Półkolonii nie może zostać dziecko, które ma wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z
wysiłkiem fizycznym.
Uczestnik Półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w każdym z miejsc gdzie
odbywają się zajęcia w ramach Półkolonii oraz do przestrzegania i wykonywania poleceń opiekunów. Nieprzestrzeganie tego
punktu przez uczestnika Półkolonii może skutkować skreśleniem z listy uczestników, bez zwrotu opłaty.
Organizator Półkolonii nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze oraz wszelkie inne rzeczy wartościowe uczestnika.

Prawa i obowiązki uczestnika Półkolonii:
1. Uczestnik Półkolonii jest zobowiązany:
- do przestrzegania obowiązujących regulaminów,
- do posiadania niezbędnego ubioru oraz obuwia dostosowanego do zajęć przewidzianych na dany dzień w programie Półkolonii,
- do zachowania porządku, dbania o higienę osobistą, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminów i zasad ustalonych
przez opiekunów.
2. Uczestnikom Półkolonii zabrania się:
- samowolnego opuszczania półkolonii,
- palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków odurzających,
- zażywania lekarstw bez wiedzy opiekuna,
- używania otwartego ognia bez nadzoru opiekuna,
- niszczenia sprzętu,
- stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej,
- naśmiewania się i szydzenia z innych.
3. Uczestnik Półkolonii ma prawo:
- do korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za wiedzą i zgodą opiekuna,
- wnosić własne pomysły do realizowanego programu Półkolonii,
- uczestniczyć we wszystkich atrakcjach przygotowanych przez organizatora w ramach Półkolonii.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Półkolonii i zobowiązuję się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
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(data) podpis uczestnika półkolonii
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