REGULAMIN PÓŁKOLONII KOLSPORT 2022
1.

Organizatorem Półkolonii jest firma KOLSPORT Joanna Kozłowska. Półkolonia prowadzona będzie w Restauracji OHP
w Gołdapi oraz w innych miejscach wyszczególnionych w Programie Półkolonii.

2.

Półkolonia odbywać się będzie w terminach: 27.06-1.07.2022r. (1 tydzień), 4-8.07.2022r (2 tydzień), 11-15.07.2022r (3
tydzień), 18-22.07.2022 (4 tydzień) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

3.

Uczestnikami Półkolonii mogą być dzieci w wieku od lat 6 do 14 lat, a Akademii Młodego Ratownika od lat 11 do 15 lat.

4.

Warunkiem uczestnictwa w Półkolonii jest wypełnienie karty kolonijnej, podpisanie regulaminu, zgody rodzica/opiekuna
prawnego i RODO na drukach przygotowanych przez Organizatora (wzór karty, zgody, RODO i regulamin do pobrania na
stronie www.kolsport.pl) oraz pokrycie kosztów.

5.

Wypełnione dokumenty i wpłatę należy uregulować do dnia rozpoczęcia Półkolonii.

6.

O zakwalifikowaniu dziecka na Półkolonię, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zapisów.

7.

Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia Półkolonii do dnia ich
zakończenia.

8.

Organizator Półkolonii zapewnia fachową i doświadczoną opiekę pedagogiczną.

9.

Na stronie www.kolsport.pl będzie dostępny program Półkolonii. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w programie.

10. Rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 10 mogą złożyć oświadczenie na druku przygotowanym przez organizatora
o zgodzie na samodzielny powrót dziecka do domu.
11. W razie konieczności Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników zobowiązani są wskazać Osoby Upoważnione, które
mogą odbierać Uczestnika z miejsca trwania półkolonii i zawrzeć te informacje w Karcie Kwalifikacyjnej.
12. Rodzic lub prawny opiekun podpisując regulamin wyraża zgodę na wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć
z wizerunkiem swojego dziecka, wykonanych podczas Półkolonii do celów promocyjno-marketingowych, udostępnianych
w różnych mediach.
13. W przypadku rezygnacji z Półkolonii po ich rozpoczęciu nie istnieje możliwość zwrotu opłaty.
14. Rodzice (lub prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika
Półkolonii.
15. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania czasu rozpoczęcia i zakończeniu zajęć Półkolonii.
16. Uczestnikiem Półkolonii nie może zostać dziecko, które ma wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych
z wysiłkiem fizycznym.
17. Organizator nie zaleca przynoszenia przez uczestników na zajęcia cennych materiałów, rzeczy lub pieniędzy, gdyż nie
ponosi odpowiedzialności za ich zgubę czy uszkodzenie.
18. Prawa i obowiązki uczestników:
• każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w danym miejscu gdzie
odbywać się będą zajęcia oraz do przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców,
• każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania niezbędnego ubioru i obuwia dostosowanego do planowanych zajęć
• dbać o czystość i porządek oraz przestrzegać zasady BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej
zagrożenie dla życia i zdrowia innych informować Wychowawcę,

•

nie przestrzeganie obowiązujących zasad i regulaminu może grozić skreśleniem z listy uczestników półkolonii bez
możliwości zwrotu kosztów,

•

uczestnik Półkolonii ma prawo do korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za wiedzą
i zgodą opiekuna,
uczestnik ma prawo uczestniczyć we wszystkich atrakcjach przygotowanych przez organizatora w ramach programu
Półkolonii.

•

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Półkolonii i zobowiązuję się przestrzegać warunków niniejszego
regulaminu.
……………………………..............................................
(data) podpis rodzica lub prawnego opiekuna

