Regulamin półkolonii
WAKACYJNA AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA

Organizator:
Stowarzyszenie POLSKA-ŚWIAT
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 30
www.polska-swia.org.pl
stowarzyszenie@polska-swiat.org.pl
tel. 33 811 76 58

1) Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w półkolonii organizowanej przez Organizatora.
2) Półkolonie organizowane są w siedzibie Stowarzyszenia Polska-Świat w Bielsku-Białej przy
ul. Legionów 30 oraz na terenie miasta Bielska-Białej.
3) Półkolonia WAKACYJNA AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA skierowana jest dla dzieci w wieku od 8 do
12 lat z miasta Bielska-Białej. Półkolonie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Bielska-Białej.
3) Proces zgłaszania uczestnika Półkolonii:
a)

rezerwacja

miejsca

na

Półkolonii

stowarzyszenie@polska-swiat.org.pl

dokonywana

jest

drogą

mailową

na

adres

poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

internetowej Organizatora - www.polska-swiat.org.pl.
b) w przypadku zakwalifikowania się na półkolonie oryginał formularza zgłoszeniowego należy
dostarczyć do siedziby Organizatora w terminie do 10.07.2015r.
c) uczestnik półkolonii zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowy o zakwalifikowaniu się na
półkolonie.
4) Koszt całkowity 10-dniowego pobytu na półkolonii wynosi 290zł/os/.
5) Opłatę za półkolonię należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
Dane do przelewu bankowego:
Stowarzyszenia Polska-Świat Bielsku-Białej ul. Legionów 30 43-300 Bielsko-Biała
nr rachunku bankowego
Bank Meritum 08 1300 0000 2566 4760 5436 0001
tytułem: półkolonie, imię i nazwisko dziecka
6) Półkolonia jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Bielska-Białej.
7) W ramach opłaty Organizator pokrywa koszty przejazdu, bilety wstępu na basen, kino, park
liniowy. Organizator zapewnia ciepły posiłek (obiad lub kiełbaska podczas ogniska). W ramach zajęć
przewidziane są zajęcia na miejscu, spotkania z przedstawicielami służb mundurowych oraz wyjścia
w teren (Błonia, Dębowiec). Przewidziane są zajęcia komputerowe, plastyczne, fizyczne oraz zajęcia
z podstaw samoobrony.
8) Warunkiem uczestnictwa dziecka w Półkolonii jest dokonanie wszelkich formalności przed
rozpoczęciem turnusu tj. dostarczenie przez Rodzica/Opiekuna karty formularza zgłoszeniowego oraz

uregulowanie opłaty za Półkolonie jednak nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem
turnusu.
9) Rodzic/opiekun ma prawo do rezygnacji z udziału w Półkoloniach. Za dzień rezygnacji uważa się
dzień doręczenia Organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w
Półkolonii.
10) W przypadku rezygnacji z Półkolonii, Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Organizator
może wyrazić zgodę na zwrot 100% poniesionych kosztów w przypadku, gdy Klient zgłaszający
rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do
udziału w Półkolonii najpóźniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.
12) Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus ani nie
uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
13) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Półkolonii w przypadku zaistnienia okoliczności
niezależnych od Organizatora.
14) W przypadku odwołania Półkolonii przez Organizatora w związku ze zbyt małą ilością uczestników
uczestnik ma prawo do zwrotu całości wniesionych opłat (bez odsetek).
15) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Półkolonii z powodu zbyt małej ilości uczestników
(wymagane minimum to 15 osób na grupę), o czym uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany
drogą pisemną lub elektroniczną, jednak nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.
16) Półkolonia organizowana jest w dwóch 15-sto osobowych grupach w terminie od 13.07.2015
do 24.07.2015 (w sobotę oraz w niedziele zajęcia w ramach półkolonii nie są organizowane).
17) Dzienny czas pobytu dziecka na Półkolonii trwa od godziny 8:00 do godziny 16:00. W tym czasie
Organizator sprawuje opiekę nad uczestnikami Półkolonii (wykwalifikowana kadra). Dzieci na zajęcia
przyjeżdżają do godziny 8:30.
18) Zajęcia Półkolonii odbywać się będą według ustalonego harmonogramu:
8:00 – 8:30 przywożenie dzieci
8:30-15:30 zajęcia na miejscu oraz w terenie
15:30-16:00 zabawa/odbiór dzieci
19) Półkolonie przewidziane są dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat (roczniki 2007-2013). Zajęcia będą
odbywać się w grupach 15 osobowych. Doświadczenia chemiczne i fizyczne przeprowadzane są
w oparciu o bezpieczne substancje, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia dzieci.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału w zajęciach
(np. zabrudzenia ubrań).
20) Podczas zajęć dzieci obowiązuje kultura osobista i poprawne zachowanie.
21) Podczas przeprowadzanych eksperymentów dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej. Dzieci, które nie będą
postępować zgodnie z zaleceniami i ich zachowanie uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie zajęć,
bądź będą stanowiły zagrożenie dla współuczestników, zostaną wykluczone z Półkolonii, o czym

niezwłocznie poinformowany zostaje Rodzic lub Opiekun prawny. W wyżej wymienionym przypadku
nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w Półkolonii.
25) W razie nagannego zachowania się uczestnika Półkolonii przewidziane jest zastosowanie
kar porządkowych:
a) zwrócenie uwagi / ustne upomnienie,
b) ustne przekazanie uwag o zachowaniu się uczestnika rodzicom,
c) pisemne przekazanie uwag o zachowaniu się uczestnika rodzicom,
26) Uczestnik Półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów
prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.
27) Rodzic/opiekun ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez swoje dziecko lub osoby
znajdujące się pod jego opieką szkody w czasie trwania Półkolonii. Zobowiązany jest do ich
naprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku naprawienia ich przez
Organizatora do zwrotu kosztów z tym związanych.
28) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Półkolonii mienie, chyba że utrata
nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
29) Posiadanie przez Uczestników przy sobie na Półkoloniach wartościowych przedmiotów odbywa
się wyłącznie na ich własną odpowiedzialność.
30) Organizator ubezpiecza Uczestników Półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków.
31) Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują rodzica i wszystkie zgłoszone przez niego
osoby.
32) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oświadczam, że akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach
informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 97.101. 926)

………………………………………………………………..
Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

