WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH
„HEY DUGGEE! MIEJSKA ODZNAKA”
1. Informacje ogólne
➢ Termin wypoczynku:
•

➢ Turnus I

– 31.07 – 04.08.2017

•

➢ Turnus II

– 07 – 11.08.2017

•

➢ Turnus III

– 14 – 18.08.2017 (bez 15.08.2017)

•

➢ Turnus IV

– 21 – 25.08.2017

➢ Adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Grobla IV 8, 80-001 Gdańsk
➢ Placówka jest czynną od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do godz.16.30.
➢ Rodzic/ OPiekun powinien doprowadzić dziecko na placówkę do godz. 8.30, i odebrać do godz.
16.30.
➢ Dziecko może odebrać tylko rodzic/opiekun prawny lub inna osoba na pisemny wniosek
rodzica/opiekuna. Dziecko może wracać samo do domu wyłącznie na podstawie pisemnej zgody
rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
➢ Dziecko na czas półkolonii musi posiadać: buty na zmianę, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów,
ręcznik. Dodatkowo zgodnie z zaplanowanym programem dnia: strój sportowy, strój na przebranie
etc.

➢ Wszelkie uwagi dotyczące organizacji półkolonii przyjmuje kierownik placówki oraz koordynator
projektu – Zenobia Glac-Ściebura: fundacja@zabawaipoznanie.pl.
➢ Zakwalifikowanie dziecka na półkolonie „Hey Duggee! Miejska odznaka” następuje z chwilą
wypełnienia i podpisania karty kwalifikacyjnej, dostarczenia jej organizatorowi oraz uiszczenia opaty
za wypoczynek na wskazany rachunek bankowy (samo przekazanie karty kwalifikacyjnej lub
wniesienie tylko opaty nie stanowi zakwalifikowania dziecka na półkolonie).
➢ Pełen koszt półkolonii za dziecko na jednym turnusie wynosi 100 zł (turnus III – 80 zł).
➢ W przypadku rezygnazji z półkolonii lub poszczególnych dni, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
➢ Nie dokonanie wpłaty w terminie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu stanowić może skreślenie z
listy uczestników.
➢ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji
podanej w karcie kwalifikacyjnej.
➢ Organizator odpowiada za rzetelną realizację programu półkolonii.
➢ Organizator nie dopowiada za zmiany w przebiegu programu wynikające z przyczyn niezaleźnych:
warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.
➢ Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestnika, w tym za zgubione czy zniszczone sprzęty
elektroniczne, jak np. telefon, parat fotograficzny etc.

➢ Zachęcamy rodziców/opiekunów, aby nie dawać dzieciom telefonów komórkowych lub
poinformowanie o tym fakcie wychowawcy.
➢ Rodzic/ Opiekun pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru uczestnika
z placówki.
➢ W przypadku późniejszego odbioru dziecka z placówki ustala się dodatkową opłatę w wysokości 20
zł za kaźdą rozpoczętą godzinę, płatne przy odbiorze dziecka.
2. Ubezpieczenie
➢ Uczestnik na czas wypoczynku jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
➢ Uczestnik może zapoznać się przed wypoczynkiem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia
wysyłając wiadomoś e-mail do koordynatora projektu lub u kieorwnika wypoczynku.
3. Obowiązki Uczestnika i jego opiekuna:
➢ Opiekun wypełniający kartę kwalifikacyjną uczestnika jest zobowiązany do podania wszystkich
ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia.
➢ Uczestnik półkolonii zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów
dotyczących wypoczynku.
➢ Uczestnik musi posiadać w czasie wypoczynku aktualną legitymację szkolną.
➢ Uczestnik zobowiązany jest w trakcie półkolonii do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i
zaleceniom przedstawicieli Organizatora (wychowawcy).
➢ W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów
obowiązujących na półkolonii, Organizator może usunąć Uczestnika z wypoczynku na koszt opiekuna
dziecka.

