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) spokojnego wypoczynku;
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas turnusu;
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
półkolonii;
d) 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
opiekunowie.
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;
g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach;
h) 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. Rodzice/opiekunowie mogą dokonać rezerwacji:
a) poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony

na

stornie

internetowej

www.KochamRoboty.pl

b) telefonicznie
c) mailowo na adres hej@kochamroboty.pl
2. Dokonując rejestracji, rodzic/opiekun powinien wskazać turnus oraz podać wymagane
przez Organizatora dane.
3. W celu rezerwacji należy:
a) dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł 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) 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 na
półkolonie w przeciągu 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Formularz
zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście, po uprzednim telefonicznym
umówieniu się, do naszego biura mieszczącego się w siłowni RIO WELLNESS
CLUB (budynek JAZ-BUD) przy ul. Antoniukowskiej 56 lok. 035, 15-845
Białystok.

4. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia
uczestnika do żądania zwrotu wniesionych opłat.
5. 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.
Nr konta: PKO BP 75 1020 1332 0000 1302 0963 6715
Tytułem: imię, nazwisko DZIECKA i wybrany turnus
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.
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 …………………………..

