Wrocław, 21.05.2014

Regulamin półkolonii
1. Organizatorem półkolonii jest Rycerski Zamek z siedzibą przy ul. Parkowej 25a/6, Wrocław
51-616, organizujący półkolonie w SP nr 78 przy ul. Jedności Narodowej 195 we
Wrocławiu.
2. Zgłaszającym jest prawny opiekun dziecka
3. W ramach usługi Organizator zapewnia:
3.1. Bezpieczne warunki pobytu w miejscu organizowania półkolonii w terminie:
1 turnus - 30.06-04.07 od godziny 8:00 do 16:00
2 turnus - 07.07-11.07 od godziny 8:00 do 16:00
3 turnus - 04.08-08.08 od godziny 8:00 do 16:00
4 turnus - 11.08-15.08 od godziny 8:00 do 16:00
3.2. Organizację zabaw i kreatywnych zajęć
3.3. Organizację wyjść dla dzieci do zoo lub kina, do kręgielni, rejs statkiem,
3.4. Warsztaty plastyczne lub konstruktorskie lub warsztaty w muzeum
3.5. Materiały plastyczne, rekwizyty do zabaw
3.6. Bilety MPK
3.7. Bilety wstępu na organizowane wyjścia
3.8. Zajęcia sportowe
3.9. Wyżywienie: obiad (danie główne + podwieczorek)
3.10. Napoje w sali (herbata, woda)
4. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6 – 9 lat
5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
5.1. spokojnego wypoczynku,
5.2. uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas
danego turnusu,
5.3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
półkolonii
5.4. uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika półkolonii
6. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
6.1. podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika półkolonii,
6.2. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
6.3. brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
6.4. posiadania obuwia zmiennego,
6.5. postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
6.6. przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
6.7. szanowania rzeczy własnych i kolegów,
6.8. przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,
6.9. natychmiastowego powiadomienia opiekuna/wychowawcy półkolonii o zaistniałych
problemach i wypadkach,
6.10.
Zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami z programem półkolonii,
regulaminem oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi półkolonii
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zamieszczanymi
na
stronie
internetowej
organizatora
–
http://www.rycerskizamek.pl/ferie-wroclaw.php
7. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest:
7.1. wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres kasztelan@rycerskizamek.pl
7.2. podpisanie regulaminu, wysłanie na adres kasztelan@rycerskizamek.pl i
dostarczenie podpisanego kierownikowi półkolonii nie później niż w dniu
rozpoczęcia turnusu
7.3. wypełnienie i dostarczenie kierownikowi półkolonii karty kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku nie później niż w dniu rozpoczęcia turnusu
7.4. wypełnienie i dostarczenie kierownikowi półkolonii oświadczenia nie później niż w
dniu rozpoczęcia turnusu
7.5. ubezpieczenie NNW dziecka
7.6. wykonanie wpłaty rezerwacyjnej w wysokości 150zł
nr konta: 79 1050 1575 1000 0090 9434 3127
tytułem: imię i nazwisko dziecka, wiek, nr turnusu
8. Zgłaszający ma obowiązek ubezpieczyć dziecko indywidualnie i:
8.1. Przedstawić dowód ubezpieczenia lub
8.2. Napisać oświadczenie o ubezpieczeniu dziecka lub
8.3. W przypadku braku ubezpieczenia, umożliwiamy ubezpieczenie dziecka na czas
trwania turnusu (ok.10zł). Informacje należy zgłosić minimum 7 dni przed
rozpoczęciem turnusu
9. Opłata za usługę wraz ze wszystkimi atrakcjami podanymi w ofercie oraz wyżywieniem
równa jest 320 PLN
9.1. Opłata pomniejszona jest o wpłatę rezerwacyjną
9.2. Każdemu Zgłaszającemu przysługuje rabat 5% na kolejny turnus
9.3. Każdemu Zgłaszającemu przysługuje rabat 5% dla rodzeństwa
9.4. Każdemu Zgłaszającemu przysługuje rabat 5% za polecenie
9.5. Suma rabatów nie może przekroczyć 10%
9.6. Rabat nalicza Organizator i podaję kwotę z uwzględnieniem powyższych
podpunktów
9.7. Opłatę należy dokonać na minimum 5 dni przed rozpoczęciem turnusu
9.8. W przypadku niedokonania opłaty dziecko traci miejsce i niezwracana jest opłata
rezerwacyjna
10. W przypadku rezygnacji z usługi przez Zgłaszającego organizator nie zwraca wniesionej
opłaty
11. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia usługi, jeżeli liczba
zgłoszonych dzieci będzie mniejsza lub równa 10. W tym przypadku Organizator ma
obowiązek powiadomić o tym fakcie wszystkich Zgłaszających nie później niż 3 dni przed
rozpoczęciem półkolonii drogą mailową lub telefonicznie lub na stronie
http://www.rycerskizamek.pl/polkolonie-wroclaw.php
12. Odwołanie usługi przez Organizatora jest równoznaczne ze zwrotem opłaty wniesionej
przez Zgłaszającego proporcjonalnie do niezrealizowanej usługi
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
13.1. Informację o zmianie w regulaminie Organizator wysyła drogą mailową na podany
adres e-mailowy przez Zgłaszającego
13.2. Po zmianie regulaminu Zgłaszającemu przysługuje rezygnacja ze świadczenia usługi
w terminie 7 dni od zmiany.
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13.3. Rezygnacja ma skutek natychmiastowy i Zgłaszający otrzymuje zwrot opłaty
proporcjonalnie do zrealizowanej usługi w ciągu 7dni od zgłoszenia.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub zagubione
podczas zabaw, wycieczek i wyjść (plenerowych, do muzeów itp.)
15. Rzeczy osobiste, które Organizator odnajdzie w trakcie trwania półkolonii Zgłaszający
będzie mógł odebrać po telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem półkolonii
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie podyktowanymi
szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu
17. Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń
wychowawców i kierownika półkolonii jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie
karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w
półkolonii
18. Rodzic lub prawny opiekun dziecka podpisujący regulamin zobowiązuje się do odebrania
dziecka z miejsca wskazanego przez wychowawcę lub kierownika półkolonii w czasie do 2
godzin od otrzymania powiadomienia o wykluczeniu. Opłata za półkolonie w przypadku
wykluczenia uczestnika nie będzie zwracana.
19. Na życzenie Zgłaszającego zdjęcia z półkolonii zostaną wysłane na podany adres e-mail
przez Zgłaszającego
Poniższym podpisem akceptuję regulamin półkolonii
......................................................................................
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