REGULAMIN PÓŁKOLONII
1. Organizatorem półkolonii jest Powiatowy Park Rozwoju sp. z. o.o. z siedzibą w Wieliczce,
ul. Piłsudskiego 105
2. Półkolonie odbywają się w od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 w cyklu turnusów
tygodniowych (od poniedziałku do piatku), w godz. 08.00 – 17.00.
3. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 6 -12 lat.
4. Zapisy odbywają się poprzez PANEL KLIENTA na stronie internetowej www.kampuswielicki.pl.
Ilość miejsc ograniczona do 15 osób w 1 grupie.
5. Warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na wybranym turnusie jest;
a. poprawna rejestracja
b. dokonanie wpłaty najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem turnusu
c. dostarczenie do sekretariatu Spółki wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,
najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem turnusu (sekretariat czynny pon-pt 8-16)
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni
dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora najpóżniej 3 dni przed
rozpoczęciem turnusu, co uprawnia do zwrotu kosztów.
7. Za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania turnusu zwrot kosztów nie
przysługuje.
8. Dziecko „przewlekle chore”, wymagające dodatkowej opieki przyjmowane będzie
za dodatkową opłatą, ustalaną indywidualnie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć i zobowiązuje się
poinformować o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka możliwie jak
najszybciej.
10. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później.
Fakt ten należy ustalić każdorazowo z wychowawcą lub kierownikiem półkolonii osobiście.
11. Rodzice / Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z półkolonii
u wychowawcy lub kierownika półkolonii.
12. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dowodem tożsamości oraz
pisemnym upoważnieniem od Rodzica/ Opiekuna.
13. Uczestnictwo w półkolonii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody opiekunów prawnych
na wykorzystanie wizerunku dziecka w fotorelacjach, utrwalonego podczas zajęć.
14. Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice
lub opiekunowie prawni uczestnika (KC Art. 427).
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika.
16. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do respektowania wszystkich poleceń wychowawców
i do przestrzegania zasad BHP i P. Poż.
17. . Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW
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