Regulamin Półkolonii 2019

w Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice
Wychowawcy podczas trwania półkolonii letnich dokładają wszelkich starań, by stworzyć
dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo
w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny
i pożyteczny.

1. Organizatorem półkolonii jest Miejsko – Gminne Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 46, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Półkolonie organizowane są w dwóch turnusach:
-

I turnus: 01 – 05.07.2019 r.,

-

II turnus: 08 – 12.07.2019 r.

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
3. Miejsce organizacji Półkolonii:
- Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice
- tereny zielone przy Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice
- trasy rowerowe przy Pierwszym i Drugim Stawie Jelczańskim
- plaża i tereny leśne przy Pierwszym Stawie Jelczańskim
- kompleks boisk przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach
4. Wiek uczestników:
a) Grupa wiekowa: 6 – 9 lat
b) Grupa wiekowa: 10 – 12 lat
5. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem półkolonii ma obowiązek skonsultować się
z lekarzem w sprawie stwierdzenia ewentualnych przeciwskazań do uczestnictwa
w aktywnościach

programowych

półkolonii.

W

imieniu

uczestnika

półkolonii

oświadczenie składa jego rodzic/opiekun prawny.
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6. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką wychowawców od poniedziałku do piątku od
godziny 7:30 do 16:00 lub do odebrania przez opiekuna.
-

dzieci powinny zostać odebrane przez rodzica/opiekuna prawnego najpóźniej do
godziny 16:00.

-

dzieci powinny być odbierane z zajęć przez rodziców/opiekunów prawnych. Same
mogą wracać do domu lub być odbierane przez kogoś innego tylko za wcześniejszą
pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

7. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
-

spokojnego wypoczynku,

-

uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, wycieczkach i imprezach
organizowanych podczas turnusu,

-

korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się do
dyspozycji uczestników,

-

w razie zaistniałych problemów do kontaktu z kierownikiem półkolonii.

8. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
-

przestrzegać regulaminu półkolonii,

-

przestrzegać zasad bezpieczeństwa,

-

trzymać się blisko grupy i opiekunów,

-

słuchać się i stosować do zaleceń wychowawców,

-

szanować cudzą i osobistą własność,

-

doceniać pracę innych,

-

okazywać szacunek,

-

posiadać odpowiedni strój oraz obuwie sportowe przystosowane do zajęć programowych.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie
półkolonii, a za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika półkolonii
odpowiadają finansowo rodzice/opiekunowie prawni.
10. W przypadku nieobecności dziecka nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
11. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest dokonanie płatności w wysokości oraz terminie
ustalonym przez Organizatora.
12. Uczestnictwo w Półkolonii jest odpłatne – koszt za 1 turnus wynosi 369 zł/osoba.
13. Od podanej ceny przysługują ulgi*:
a. Karta Dużej Rodziny – 30%
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b. Przy zapisaniu uczestnika na 2 turnusy – 15%
c. Przy zapisaniu 2 uczestników na 1 turnus – 15%
*ulgi nie łączą się.
14. Zgłaszający jest zobowiązany do wpłaty całej kwoty (100% wysokości kwoty za wybrany
okres):
• osoby zapisane na I turnus: do 17.06.2019 r., do godziny 24:00 *
• osoby zapisane na II turnus: do 24.06.2019 r., do godziny 24:00 *
*liczona jest data wpływu środków pieniężnych na konto Organizatora.

15. Zgłaszający jest zobowiązany do wpłaty środków pieniężnych na konto Organizatora:
Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.,
ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice,
nr rachunku: 51 9585 0007 2005 0200 1216 0001,
Bank Spółdzielczy Odział w Jelczu-Laskowicach.
16. Każdy uczestnik półkolonii oraz rodzic/opiekun prawny dziecka, ma obowiązek
zapoznania się z regulaminem półkolonii.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie półkolonii, po wcześniejszym
poinformowaniu o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
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