Regulamin projektu
SPORTOWE PÓŁKOLONIE
• SPORTOWE PÓŁKOLONIE organizowane są przez projekt FABRYKA PRZYGODY, na który składają
się zaprzyjaźnione firmy; Balans reprezentowaną przez Bartłomieja Urbańczyka oraz Vitalswim
reprezentowaną przez Tomasza Siodłoka
• Półkolonia polega na organizacji zajęć sportowych, w tym; basenowych, ogólnorozwojowych,
rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych oraz innych atrakcji.
• Półkolonia trwa w okresie 5 dni roboczych.
• Warunkiem zapisania dziecka jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 200 zł według
następującego wzoru:
Numer rachunku: 09 1050 1588 1000 0092 1392 9061
Nazwa i adres odbiorcy: Vitalswim Tomasz Siodłok
Tytuł: Imię i nazwisko uczestnika / termin turnusu
• Podczas rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi.
• Zwrot wpłaconej kwoty (nie uwzględniając zadatku) zwracany jest w 100% jeśli rezygnacja nastąpiła nie
później niż na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.
• Obowiązkiem opiekuna jest przekazaniem podpisanej przez Rodzica/Opiekuna karty uczestnika
półkolonii najpóźniej w pierwszy dzień rozpoczęcia turnusu.
• Oddanie podpisanej KARTY UCZESTNIKA równoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na zbyt małą
liczbę zapisanych uczestników.
• Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów oraz kierownika półkolonii
według harmonogramu.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz
za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników –
odpowiedzialność rodziców.
• Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych
(telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu
przedmioty.
• Podczas zajęć sportowych obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być
zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora,
• Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych
wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
• Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii: plan ramowy zostanie
przedstawiony uczestnikom każdego dnia zajęć.
• W ramach opłaty za półkolonie uczestnicy mają zapewnione śniadanie (drożdżówka + woda) oraz
obiad, ubezpieczenie, wejścia na obiekty oraz programowe atrakcje.
• Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do
przeprowadzenia zajęć.

