REGULAMIN PÓŁKOLONII CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM.
1. Organizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Rozwoju Com-Com Zone
Prokocim ul. Kurczaba 29.
2. Płatności za każdy turnus należy dokonać w kasie Centrum Rozwoju:
Luty
• I turnus
12.02 - 16.02.2018
płatność do 5.02.2018
• II turnus
19.02 - 23.02.2018
płatność do 12.02.2018
3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci między 6 a 13 rokiem życia.
4. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką instruktorów od godz. 8:00 - 15:00.
5. Rodzice i opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z
półkolonii.
6. Miejsce zbiórki: Recepcja Centrum Rozwoju Com- Com Zone Prokocim.
7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka- uczestnika półkolonii do domu rodzice są
zobowiązani napisać słowne oświadczenie.
8. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani wypełnić formularz zgłoszeniowy i zapoznać się z
regulaminem.
9. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do:
• nie oddalania się bez wiedzy instruktora od grupy,
• przestrzegania regulaminu półkolonii, obiektów sportowych,
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż,
• uczestniczenia w zajęciach, w przypadku niedyspozycji zgłoszenia tego faktu
instruktorowi,
• wykonywania poleceń kadry półkolonii,
• szanowania mienia Centrum Rozwoju i własności innych uczestników półkolonii,
• dbanie o higienę osobistą, ład i czystość na terenie obiektów sportowych,
• niestosowanie przemocy wobec innych uczestników półkolonii.
10. Każdy uczestnik półkolonii powinien mieć:
• strój kąpielowy na basen, ręcznik, klapki, czepek,
• strój sportowy na hale sportową/boisko- koszulka, spodenki i odpowiednie obuwie ( z
gładką podeszwą),
• drugie śniadanie oraz napój.
• Bilety Komunikacji Miejskiej lub odpowiednią kwotę pieniędzy na zakup biletów
(dotyczy wycieczki )
11. W przypadku łamania Regulaminu półkolonii, niestosowanie się do poleceń kadry,
samowolnego oddalania się będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności
wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii bez prawa do zwrotu kosztów.
12. Uczestnikowi półkolonii zabrania się zawierania przypadkowych znajomości z osobami nie
będącymi uczestnikami i obsługą półkolonii.
13. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
14. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
15. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zgubione przez uczestnika półkolonii.
16. Organizator zastrzega sobie prawa do odwołania półkolonii w przypadku mniejszej liczby
zgłoszeń niż 10 osób oraz poinformowania o tym fakcie osoby zgłoszone 2 dni przed
planowanym rozpoczęciem turnusu.
17. Rodzic opiekun oświadcza, że uczestnik półkolonii nie ma przeciwskazań zdrowotnych do
udziału w tego typu zajęciach ruchowych.
18. W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w półkoloniach, Klientowi w ramach
wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach
pierwszeństwa. W przypadku braku możliwości skorzystania z innego turnusu, Klient ma
prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości 70% ceny za każdy niewykorzystany dzień
pobytu.
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM

