REGULAMIN PÓŁKOLONII
Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 spokojnego wypoczynku,
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas turnusu,
 korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się w Klubie,
 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
 przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa na półkoloniach,
 przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
 trzymać się blisko grupy i opiekunów,
 słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna/instruktora,
 szanować cudzą i osobistą własność,
 doceniać i szanować pracę innych.
Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:
 Za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie Klubu lub podczas wycieczek
odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w
stosunku do uczestników (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników półkolonii oraz
niezwróceniem płatności za niewykorzystaną część turnusu) w przypadku rażącego
łamania zasad uczestnictwa w półkolonii.
 Uczestnicy nie mogą sami wychodzić poza teren Klubu.
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
Dokonać wpłaty zaliczki ( bezzwrotnej) w wysokości 100 zł w dniu zgłoszenia
dziecka na półkolonie
Dokonać wpłaty w wysokości 300 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia się półkolonii.
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56 1020 1055 0000 9602 0312 2355
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Inne (informacje praktyczne):
 Zajęcia odbywają się na terenie Klubu Matchpoint Żyrardów od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:30-16.30 chyba, że Rodzic postanowi inaczej.
 Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw
plenerowych, aktywności na dworzu oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do
warunków atmosferycznych (mokra trawa, błoto, deszcz, słońce, wiatr), w tym m.in.:
czapka z daszkiem, kurtka przeciwdeszczowa.
 Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać krem z filtrem oraz pomadkę, jeśli
używa.
 Na półkoloniach obowiązuje zakaz spożywania napojów energetycznych.
 Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych
uczestników półkolonii.
 Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
 Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka
na półkolonie.
 W przypadku rezygnacji w trakcie turnusu z powodu choroby lub innych
zdarzeń losowych, jeżeli organizator nie znajdzie zastępstwa za uczestnika, rodzic
jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50% opłaty za turnus lub
dzień.
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