REGULAMIN PÓŁKOLONII
Organizator: KochamRoboty
Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w
życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7:45 do godz. 16:30 (od momentu doprowadzenia do momentu odbioru dziecka
przez uprawnionego opiekuna).
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w
karcie kwalifikacyjnej.
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a)
b)
c)
d)

spokojnego wypoczynku;
uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu;
korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii;
wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu;

Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
a)
b)
c)
d)
e)

bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;
przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
brać udział w realizacji programu półkolonii;
zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;
szanować mienie, pomoce dydaktyczne;

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
f)
g)
h)

kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;
przestrzegać zasad poruszania się po drogach;
mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe;

Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:
Za szkody spowodowane przez uczestnika w placówce lub podczas wycieczek odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie
karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach oraz niezwróceniem płatności za niewykorzystaną część
turnusu;
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do uczestników (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników
półkolonii oraz niezwróceniem płatności za niewykorzystaną część turnusu) w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.
Zasady zgłoszenia i opłat:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Rodzice/opiekunowie mogą dokonać rezerwacji: poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stornie internetowej www.KochamRoboty.pl,
telefonicznie pod numerem 794 492 172 lub mailowo na adres hej@kochamroboty.pl
Dokonując rejestracji, rodzic/opiekun powinien wskazać turnus oraz podać wymagane przez Organizatora dane.
Jeśli rodzic/prawny opiekun potrzebuje faktury za pobyt dziecka na półkoloniach powinien przesłać niezbędne do wystawienia dokumentu dane
od razu po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres faktury@kochamroboty.pl (potrzebne dane to: imię i nazwisko osoby na którą ma być
wystawiona faktura, adres wraz z kodem pocztowym, NIP – jeśli jest taka potrzeba, imię i nazwisko uczestnika, wybrany turnus). W przypadku
niepodania danych potrzebnych do poprawnego wystawienia dokumentu, faktura zostanie wystawiona na dane pobrane z przelewu bankowego, a
wszelkie jej późniejsze modyfikacje będą podlegały opłacie administracyjnej w wysokości 10 zł od dokumentu.
W celu ukończenia procesu rejestracji należy:
a) dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł (lub 137 zł w przypadku zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach rakietowych) w
ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników. W przypadku rezygnacji z turnusu niezależnie od przyczyn zaliczka nie
jest zwracana.
o
Opłatę można uiścić jednorazowo podczas rejestracji lub w dwóch ratach, z których pierwsza (minimum 100zł lub 137 zł w
przypadku zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w warsztatach rakietowych) powinna być uiszczona w momencie
dokonywania rejestracji, zaś druga najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.
o
Opłatę można również dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora PKO BP 75 1020 1332 0000 1302
0963 6715 tytułem: imię, nazwisko, wiek dziecka, wybrany turnus, nr tel. opiekuna
b) dostarczyć wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy pierwszego dnia turnusu.
UWAGA! Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci posiadają specjalne potrzeby edukacyjne, w szczególności jeśli wynika to z
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym (punkt 7 karty kwalifikacyjnej) lub
w przypadku występowania istotnych okoliczności dotyczących stanu zdrowia, rozwoju psychofizycznego lub stosowanej diety (punkt
8 karty kwalifikacyjnej) muszą dostarczyć kwestionariusz kwalifikacyjny osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu się, do biura
firmy KochamRoboty mieszczącego się w siłowni RIO WELLNESS CLUB (budynek JAZ-BUD) przy ul. Antoniukowskiej 56 lok. 035, 15-845
Białystok. W tym wypadku dostarczenie kwestionariusza będzie wymagane w ciągu 7 dni od rejestracji uczestnika, ale nie później niż
14 dni przed rozpoczęciem turnusu.
c)
W przypadkach nieopłacenia całej należnej kwoty za wybrany turnus w wymaganym terminie 14 dni lub niedostarczenia karty
kwalifikacyjnej w ciągu 7 dni od daty rejestracji (uczestnicy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub dietą – patrz podpunkt
powyżej), uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników bez możliwości zwrotu wpłaconej zaliczki.
Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu wniesionych opłat.
W przypadku niedopełnienia wszystkich wymaganych formalności przed rozpoczęciem turnusu uczestnik może nie zostać przyjęty na półkolonie bez
możliwości zwrotu wniesionych opłat.
W przypadku rezygnacji uczestnika z półkolonii przed ich rozpoczęciem organizator jest uprawniony do dokonania potrącenia z wniesionych wpłat lub
domagania się zapłaty kosztów rezygnacji (niezależnie) w wysokości 30% ceny półkolonii (nie mniej niż 100 zł) od uczestnika.

8.

9.

W przypadkach dłuższego niż regulaminowy pobytu dziecka na półkoloniach rodzic powinien wnieść opłatę za każde rozpoczęte 30 minut w
następujących kwotach:
- pierwsze i kolejne rozpoczęte 30 minut przypadające po godzinie 16:30 - 40,00 zł
Pobyt uczestnika na półkoloniach jest możliwy maksymalnie do godziny 17:00.
Kwoty za pobyt dłuższy niż do 16:30 powinny zostać uregulowane przelewem następnego dnia roboczego po wystąpieniu przypadku dłuższego pobytu
dziecka.
Rodzicom/ prawnym opiekunom, którzy nie mogą być obecni pierwszego dnia turnusu zalecamy aby dostarczyli kwestionariusz kwalifikacyjny jak
najszybciej po rejestracji w celu sprawdzenia poprawności wypełnienia dokumentu. W przypadku braku podpisu lub innych mających znaczenie braków
uczestnik może nie zostać przyjęty na półkolonie bez możliwości zwrotu wniesionych opłat.

10. Wszelkie zmiany turnusu po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji są możliwe jedynie za zgodą organizatora i mogą podlegać opłacie administracyjnej
w wysokości 20 zł.
11. Wszelkie opłaty związane z półkoloniami powinny być wnoszone na poniższy numer konta:
Nr konta: PKO BP 75 1020 1332 0000 1302 0963 6715
Tytułem: imię, nazwisko DZIECKA i wybrany turnus, nr telefonu opiekuna
W związku z ubezpieczeniem NNW, które zawarte jest w cenie za turnus rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w celu oceny ryzyka,
obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
danych i prawo ich poprawiania.
W przypadku niezebrania minimalnej ilości uczestników na turnus Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu z całkowitym zwrotem kosztów.
Dodatkowo organizator zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu półkolonii, odwołaniu lub przesunięcia niektórych zajęć, które wystąpiło nie z jego winy.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych
uczestników.
Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w
zajęciach.
Uprzejmie prosimy, aby rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzili swoje dzieci do godziny 8:00 pierwszego dnia turnusu i zarezerwowali sobie minimum 30
minut na dopełnienie wszelkich formalności związanych z przyjęciem dziecka na półkolonie.
Warsztaty rakietowe:
1. Dzieciaki z ekipy Apollo 11 – czyli kosmiczna przygoda z KochamRoboty
W przypadku tego turnusu zbudowane przez dzieci rakiety pozostaną w naszej pracowni. Organizator planuje organizację startów tych rakiet we wrześniu 2018
roku, a uczestnicy chcący wziąć w nich udział proszeni są o śledzenie strony internetowej www.kochamroboty.pl i profilu Facebook w celu uzyskania informacji o
planowanej dacie startów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania startów rakiet w przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od
organizatora. Wystrzały rakiet nie są częścią warsztatów rakietowych i ich anulowanie nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu wniesionych opłat za warsztaty.
1. Potęga marzeń – czyli inspirujące półkolonie z KochamRoboty
Modele rakiet stworzone podczas tego turnusu dzieci zabiorą do domu (będzie to doskonała pamiątka po tych wyjątkowych półkoloniach). Prosimy uczulić dzieci,
że rakiety podczas spadania ( w zależności od warunków pogodowych) mogą zostać uszkodzone lub spaść w miejsce trudno dostępne – uniemożliwiające ich
odzyskanie. Jeżeli dziecko chce mieć koniecznie pamiątkę z warsztatów w postaci rakiety lepiej, żeby nie brało udziału w wystrzałach. Osobiście zachęcamy do
udziału w startach rakiet ponieważ jest to świetna zabawa – a niewielkie ryzyko związane z utratą rakiety jest warte podjęcia (oczywiście starty rakiet odbywają
się pod okiem wychowawców i instruktora).
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania startów rakiet w przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od
organizatora. Wystrzały rakiet nie są częścią warsztatów rakietowych i ich anulowanie nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu wniesionych opłat za warsztaty.
3. Podczas zapisu dziecka na warsztaty rakietowe podczas pierwszej rejestracji opłata za warsztaty wynosi 37 zł. W przypadku dokupienia miejsca na
warsztatach w późniejszym terminie opłata wynosi 50 zł.
4. Do każdej wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura, której dane zostaną pobrane z przelewu bankowego (chyba, że rodzic/opiekun podał inne dane
wysyłając maila na faktury@kochamroboty.pl). Wpłacają pieniądze rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia i wystawienia faktury. Jednocześnie potwierdzając, że został poinformowany o prawie do dostępu do treści jego danych
osobowych, ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Ponadto
oświadcza, że został poinformowany, że jego dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat – do końca okresu przedawnienia.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez KochamRoboty Karol Krzysztofiec w celu zgłoszenia i uczestnictwa w
półkoloniach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.). Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację usług dostępnych w serwisie.

Data ………………….

Czytelny podpis …………………………..

