Regulamin półkolonii/kolonii 2019
Fundacja „Żyj Aktywnie”
Opiekunowie dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do
wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas
wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8 do godz. 16
podczas półkolonii
2. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od zakwaterowania dziecka
w Ośrodku, do momentu zakończenia turnusu podczas kolonii
3. W przypadku odbioru dziecka przez opiekuna lub samodzielnego powrotu do domu,
rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie
4. Uczestnicy maja prawo do:
a. Spokojnego wypoczynku
b. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach
organizowanych podczas turnusu
c. Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych
do realizacji programu
d. Posiłków zawartych w ich ofercie
5. Uczestnicy mają obowiązek:
a. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
b. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
c. Brać udział w realizacji programu
d. Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
e. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko,
materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie)
f. Kulturalne zachowywanie się podczas spożywania posiłków
g. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach
h. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosowanych do
zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu,
adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz
obuwie zmienne sportowe oraz być przygotowanym do wyjścia na basen
(kąpielówki, czepek, okulary do pływania, klapki)
6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie
karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem z turnusu
bez możliwości zwrotu opłaty

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas turnusu oraz
za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
Zachęcamy do tego, aby nie przywozić cennych urządzeń np. telefonów, odtwarzaczy muzyki
itp. Niekoniecznych do udziału w zajęciach

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
1. Dokonać wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości w ramach potwierdzenia
wpisania dziecka na listę uczestników
2. Dokonać wpłaty pozostałej części kwoty za turnus najpóźniej na tydzień przed jego
rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu
Rodzice są zobowiązani:
1. Do zapoznania się z klauzulą informacyjną podopiecznego oraz z klauzulą
informacyjną uczestnika imprezy, a także do podpisania zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz innych wymaganych dokumentów
2. Do punktualnego przyprowadzanie i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć w
przypadku półkolonii
3. Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka z miejsca zamieszkania do Ośrodka
Rekreacyjnego Ryterski lub miejsca wyznaczonego przez organizatora i z powrotem
4. W przypadku samodzielnego przybycia dziecka bez rodzica/opiekuna na miejsce
zbiórki rodzice są zobowiązani wypełnić stosowne oświadczenie i załączyć je do karty
zgłoszeniowej
5. W razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które
mogą odebrać dziecko z zajęć i załączyć je do karty zgłoszeniowej
6. Są świadomi, że dziecko zostało ubezpieczone przez Organizatora na czas trwania
turnusu, jednocześnie nie wyklucza wykupienia dodatkowego ubezpieczenia przez
rodzica/opiekuna prawnego
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości
oraz akceptuję jego treść

Miejscowość, data

…..…..…..…..……………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna …..…..…..…..…………………………….…..

