SUMMER 2016
REGULAMIN PÓŁKOLONII JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNO-SPORTOWYCH
LATO 2016

Organizatorem półkolonii językowo-artystyczno-sportowych jest:
Salon Angielskiego Maverick Mikołaj Radkiewicz
Ul. Łowicka 44, 81-504 Gdynia
tel. (58) 350-81-20, kom. 505-441-058
email: sekretariat@salonangielskiego.pl
www.salonangielskiego.pl

Regulamin półkolonii obowiązuje wszystkich uczestników i wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2016 r.
Organizator dołoży wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku,
umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach oraz zorganizować czas w sposób
przyjemny, pożyteczny i przede wszystkim bezpieczny.

1. Półkolonie językowo-artystyczno-sportowe odbywają się w Salonie Angielskiego Maverick (ul. Łowicka 44,
81-504 Gdynia).
2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia.
3. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach językowo-artystyczno-sportowych jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, karty kwalifikacyjnej dziecka oraz uiszczenie całej opłaty przed rozpoczęciem turnusu.
4. O kolejności uczestnictwa w półkoloniach decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach od 7:30 do 16:30.
6. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu.
7. Rodzice/opiekunowie ustawowi odpowiedzialni są za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
8. Dowóz i odbiór uczestnika półkolonii odbywa się we własnym zakresie i na koszt własny rodziców /
opiekunów ustawowych.
9. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Salon Angielskiego Maverick Mikołaj Radkiewicz
Ul. Łowicka 44, 81-504 Gdynia
Tel. 58 350-81-20; www.salonangielskiego.pl

10. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać stosowne
oświadczenie.
11. Istnieje możliwość wcześniejszego odebrania dziecka z półkolonii. Fakt ten należy ustalić osobiście z
wychowawcą lub kierownikiem półkolonii.
12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci do godziny 16.30. W przypadku spóźnienia
naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 15 zł za każde rozpoczęte 15 minut.
13. Uczestnik półkolonii ma prawo do:
a) radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
c) korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów przeznaczonych na potrzeby półkolonii, pomocy
dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
14. Uczestnik półkolonii ma obowiązek:
a) przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa w półkoloniach,
b) stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii,
c) przestrzegać zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa,
d) brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez rodzica,
wychowawcę lub lekarza,
e) punktualnie stawiać się na zajęciach,
f) dbać o czystość i porządek oraz szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
g) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
h) nie oddalać się bez wiedzy wychowawcy od grupy oraz poza teren półkolonii,
i) przestrzegania zasad poruszania się po drogach i transportu zbiorowego, bezpiecznych wyjść,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych miejsc odwiedzanych przez uczestników półkolonii,
j) nie stosowania przemocy wobec innych uczestników półkolonii oraz nie używania niecenzuralnych słów.
15. 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. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia
dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w
przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.
16. Dzieci nie powinny przynosić na półkolonie cennych rzeczy np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3
itp. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz za zniszczenia
dokonanych przez uczestników półkolonii rzeczy należących do Salonu Angielskiego Maverick oraz
będących własnością innych osób. UWAGA! Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie
odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie ustawowi.
17. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych,
aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych (mokra trawa,
błoto, deszcz, słońce, wiatr), w tym m.in.: kalosze, sandały, obowiązkowa czapka z daszkiem, kurtka
przeciwdeszczowa, co najmniej jedną parę skarpet na wypadek zamoczenia (rzeczy uczestników mogą
pozostawać w Mavericku na czas trwania turnusu).
18. Organizator półkolonii zapewnia:
— wyżywienie (dwudaniowy obiad, podwieczorek),
— napoje, wodę,
— ubezpieczenie NNW,
— pomoce do nauki języka angielskiego,
— sprzęt sportowy.
19. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
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20. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice/opiekunowie mogą
otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały turnus z wyjątkiem kosztów już
poniesionych przez organizatora, min. 150 zł.
21. W razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników na turnus tj. mniej niż 8 osób - organizator
półkolonii zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu z całkowitym zwrotem kosztów 7 dni przed
rozpoczęciem turnusu.
22. Pełna opłata za półkolonie powinna być wniesiona na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
 Wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku i dostarczyć 14 dni przed rozpoczęciem turnusu
pod adres Salon Angielskiego Maverick, ul. Łowicka 44, 81-504 Gdynia.
 Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę
uczestników.
 Dokonać pozostałej wpłaty za turnus najpóźniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty
będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
 W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą jej rozpoczęcia,
organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości
100 zł. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem lub w czasie
trwania półkolonii, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Uczestnikowi nie przysługuje
zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii z winy leżącej po stronie uczestnika
np.: dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii.
Nr konta: BZ WBK S.A.
38 1090 1102 0000 0001 1937 7513
Tytułem: imię, nazwisko DZIECKA i wybrany turnus
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