REGULAMIN PÓŁKOLONII WINDSURFINGOWYCH 2017
Cel: zapewnienie uczestnikom półkolonii czynnego wypoczynku, krzewienie kultury fizycznej i rekreacji
ruchowej, organizacja czasu wolnego w sposób przyjemny,pożyteczny, bezpieczny.
Terminy: wg oferty.
Miejsce wypoczynku : teren sekcji żeglarskiej AZS Poznań; ul. Nad Jeziorem 103 Poznań, Kiekrz
Uczestnictwo: w półkolonii mogą brać udział wyłącznie dzieci, które wcześniej zostały zgłoszone na listę
uczestników ( podpisane dokumenty: regulamin wypoczynku, karta kwalifikacyjna, potwierdzenie wpłaty ).
Imię i nazwisko dziecka: …....................................................................................
Telefon do rodzica / opiekuna: …………………………...................
1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką instruktorów od godz. 8:00 do godz.16:00.
2. Rodzice i opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci- uczestników
z półkolonii. Miejsce zbiórki: teren sekcji żeglarskiej AZS Poznań
( dojazd – patrz zakładka kontakt strony internetowej DzieciakiNaDechy.pl ).
3. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka- uczestnika półkolonii na miejsce
wypoczynku i z powrotem.
4. Dowóz i odbiór dzieci – uczestników półkolonii odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka- uczestnika półkolonii do domu rodzice lub opiekunowie są
zobowiązani przedłożyć organizatorowi oświadczenie pisemne.
5. Rodzice lub opiekunowie uczestników półkolonii są zobligowani do wypełnienia karty kwalifikacyjnej
uczestnika półkolonii.
6. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
a) przestrzegać regulaminu półkolonii
b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i PPOŻ,
c) bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów,
d) przestrzegać harmonogramu dnia,
e) brać udział w realizacji programu półkolonii,
f) szanować mienie organizatora, własne jaki i innych uczestników,
g) bez wiedzy instruktora nie oddalać się od grupy,
h) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
i) zachować higienę osobistą, ład i czystość na terenie wypoczynku
7. Za szkody wyrządzone przez dziecko - uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
8. Samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń
instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii będzie karane upomnieniem, naganą,
a w ostateczności wykluczeniem uczestnika półkolonii z udziału w półkolonii bez prawa do zwrotu kosztów
uczestnictwa.
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9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii - w przypadku
niedyspozycji zgłasza się to instruktorowi,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, zgodnie
z ich przeznaczeniem,
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie półkolonii,
e) bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do instruktora.
10. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien mieć:
a) strój kąpielowy,
b) klapki,
c) ręcznik,
d) strój sportowy,
e) nakrycie głowy ( wskazana biała chusta lub czapka )
f) krem z dużą ilością filtrów UV ( 25-100 ).
11. Organizator zapewnia wodę pitną oraz posiłek ciepły – obiad.
12. Inne:
a) organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za
zniszczenia mienia należącego do innych uczestników, a dokonanych przez uczestników,
b) organizator nie zaleca zabieranie na czas wypoczynku cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach,
c) organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
d) przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub
opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii.
e) w przypadku choroby i konieczności wycofania dziecka z półkolonii należy poinformować organizatora
możliwie jak najszybciej i okazać zwolnienie lekarskie. Będzie to podstawą do uzyskania zwrotu
niewykorzystanych świadczeń udziału dziecka.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem, akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję
się do zapoznania z jego treścią dziecka oraz, w razie takiej potrzeby, wyjaśnienia mu jego postanowień.

Poznań, dnia

Podpis rodzica/opiekuna
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