REGULAMIN ZAPISÓW NA PÓŁKOLONIE LETNIE
1. INFORMACJE OGÓLNE:
a) Organizatorem wypoczynku jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62010 Pobiedziska.
b) Półkolonie letnie obejmują 4 turnusy:
- Turnus I – 20.07-24.07.2020
- Turnus II – 27.07-31.07.2020
- Turnus III – 03.08 – 07.08.2020
- Turnus IV – 10.08 – 14.08.2020.
c) Na każdy z turnusów przewidzianych jest 12 miejsc.
d) Jedna osoba może zapisać maksymalnie 3 osoby.
e) Zajęcia odbywają się w następujące dni: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek w godzinach 8:00 –
15:00, Środa w godzinach 8:00 – 16:00, Piątek 8:00 – 14:00.
f) Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
g) Organizator zapewnia uczestnikom profesjonalną opiekę, (kierownik półkolonii oraz
opiekunowie), wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz ubezpieczenie.
h) Rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie informacje udzielone o
stanie zdrowia uczestnika wypoczynku oraz inne umieszczone w karcie kwalifikacyjnej.
i) Rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za szkody fizyczne oraz materialne
wyrządzone przez uczestnika wypoczynku.
j) Z przyczyn niezależnych oraz przy braku zapełnienia wszystkich przewidzianych przez
Organizatora miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnusu półkolonii.
2. ZASADY ZAPISÓW I PŁATNOŚCI
a) Zapisy wraz z wpłatą rozpoczynają się 1 lipca o godzinie 9:00 w budynku Hali Sportowej OSiR, ul.
Różana 4a, 62-010 Pobiedziska. Nie ma możliwości telefonicznego ani elektronicznego zapisu.
b) W dniach 1-3 lipca 2020 przyjmowane są zapisy dzieci jedynie z Gminy Pobiedziska.
c) Warunkiem utworzenia turnusu półkolonii jest komplet uczestników (12 osób).
d) Jeden uczestnik może zostać zapisany na jeden turnus półkolonii.
e) Decyduje kolejność zgłoszeń.
f) Koszt uczestnictwa jednej osoby na jednym turnusie wynosi 300 zł.
g) Płatność należy uregulować przy zapisie dziecka na półkolonie.
h) Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz innych
niezbędnych dokumentów zawierających wszystkie potrzebne informacje, dostarczenie
podpisanych zgód otrzymanych wraz z kartą kwalifikacyjną do dnia: I Turnus - 6 lipca 2020, II
Turnus – 8 lipca 2020, III Turnus – 10 lipca 2020, IV Turnus – 13 lipca 2020.
i) Niedostarczenie karty kwalifikacyjnej może skutkować niedopuszczeniem dziecka do
uczestnictwa w półkoloniach.
3. ZASADY REZYGNACJI
a) W przypadku konieczności rezygnacji należy o tym poinformować organizatora co najmniej 7 dni
przez rozpoczęciem półkolonii.
b) Zwrot dokonanej wcześniej wpłaty możliwy jest jedynie po okazaniu paragonu oraz wówczas gdy
na dane miejsce będą inne chętne osoby.

ZAPIS NA PÓŁKOLONIE JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

