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UMOWA O UDZIAŁ PÓŁKOLONIACH LETNICH

1. Imię i nazwisko uczestnika półkolonii: ……………………………………......................................
2. Data urodzenia: ……………………………………………………………................................................
3. Adres zamieszkania: ……………………………………………………….. …........................................
4. Nazwa wypoczynku:
❑ Wioska Indiańska - półkolonie
❑ Survival Kids - półkolonie
❑ Młody weterynarz - półkolonie
5. Adres wypoczynku: Baza Leśna przy SP 4 w Parku Leśnym w Radlinie,
ul. Wiosny Ludów 287, 44-310 Radlin
6. Turnus
4- 8 lipca 2022
8 – 12 sierpnia 2022
7. Czas przebywania dzieci na terenie obiektu 9.00 - 16.30
8. Cena 620 zł, dla każdego kolejnego rodzeństwa 570 zł zawiera:
• Opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 9.00 – 16.30
• Wyżywienie – II śniadanie, obiad jednodaniowy, podwieczorek, napoje nielimitowane.
Posiłek dostarczany przez firmę cateringową.
• Ubezpieczenie NNW
• Wycieczka 1-dniowa do Parku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu
• Zajęcia, aniacje, warsztaty wg oferty dla każdej grupy tematycznej
9. Cena nie zawiera:
• Dopłaty paliwowej w czasie wycieczki do Ustronia., w razie drastycznych podwyżek
cen paliw.
• Przyjęcie urodzinowe uczestnika z tortem, animacjami - 100 zł
10. Regulowanie należności:
• Zaliczka rezerwacyjna – 300 zł wpłata do 3 dni po zgłoszeniu dziecka
• Dopłata – 320 wpłata do 14 dni przed turnusem, rodzeństwo 50 zł bonifikaty na
dziecko
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•

Przelew na konto ING Bank Śląski nr 94 1050 1344 1000 0097 3675 6751

11. Rodzic/ opiekun zobowiązuje się, że
• będzie osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko (Tak/Nie)
• dziecko powyżej 8 lat będzie przychodzić i odchodzić samodzielnie (Tak/Nie)
• dziecko będzie przyprowadzać i odbierać upoważniona osoba (imię i nazwisko, pesel)
………………………………………………………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………...........................................
•

akceptuje program i koszt półkolonii oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów za
ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko

12. Firma Edu-Kompas Olga Konarzewska zastrzega prawo do potrącenia zaliczki 300 zł w razie
rezygnacji zgłaszających z półkolonii bez zaistnienia tzw. „siły wyższej”.
13. W przypadku rezygnacji z udziału w półkoloniach po ich rozpoczęciu, organizator nie
zwraca opłaty.
14. Firma Edu-Kompas Olga Konarzewska zastrzega sobie prawo do odwołania danego
turnusu z powodu zbyt małej grupy chętnych poniżej 10 osób. W zamian zostanie
zaproponowany inny termin półkolonii, grupa tematyczna lub zwrot zaliczki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym
dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wyrażam zgodę na publikacje zdjęć, filmów z wizerunkiem mojego dziecka wykonanych w trakcie uczestnictwa w
półkolonii. Multimedia mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby marketingowe placówki
…………………………………...............................................
(podpis rodzica lub opiekuna)
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Regulamin Półkolonii

1. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych turnusach (w sumie 5 dni) od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9.00 do 17.00 (dopuszczalne przyjście do 9.30)

3. Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest wpłata zaliczki i uregulowanie opłaty oraz wypełnienie karty
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku przez rodziców (opiekunów).

4. Rodzice(opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dziecka do godz. 9.30 i odbierania go
do godz.17.00. Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu musi być potwierdzona podpisem rodzica–
opiekuna na karcie kwalifikacyjnej.

5. Zajęcia odbywają się według harmonogramu. Dzieci przebywają pod stałą opieką wychowawców.
6. Każdy Uczestnik ma obowiązek:
a) zapoznania się obowiązującymi regulaminami i przestrzegania ich (np. p. poż, bhp),
b) dbać o porządek w obiekcie i szanować mienie,
c) stosować się do poleceń wychowawcy,
d) okazywać szacunek kolegom, wychowawcom i innych osobom,
e) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia lub
zdrowia innych, natychmiast poinformować o tym wychowawcę.

7. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu półkolonii bez wiedzy
wychowawcy.

8. Każdy uczestnik ma prawo:
a) zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy,
b) uczestniczyć w zajęciach programowych półkolonii.
9.Wychowawcy realizują program półkolonii zgodnie z ustalonymi założeniami dydaktyczno – sportowymi.
10.W razie nagannego zachowania się dziecka na półkolonii będą zastosowane następujące działania: zwrócenie
uwagi dziecku, ustne upomnienie dziecka, ustne przekazanie uwag o zachowaniu się dziecka rodzicom,
powiadomienie rodziców (opiekunów) o zachowaniu, wydalenie z półkolonii na koszt uczestnika bez zwrotu
kosztów za niewykorzystany czas pobytu.
11. Pobyt dziecka na półkolonii jest równoznaczny z tym, że rodzic (opiekun) zgadza się z warunkami regulam inu
półkolonii i akceptuje je (pisemna deklaracja).
12. Za wszystkie urządzenia elektroniczne ( np: telefon komórkowy, MP-3, aparat fotograficzny itp.) oraz inne
przedmioty wartościowe przyniesione przez dzieci, pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice. Stosujemy zasadę, iż
dzieci zostawiają wszelkie urządzenia elektroniczne u kierownika kolonii na czas zajęć.
Akceptuję powyższy regulamin

…………………………..
Data

...............………………………….......
(podpis rodzica lub opiekuna)

