REGULAMIN PÓŁKOLONII MOK W OLKUSZU
Informacje ogólne:
1. Organizatorem Artystycznych Półkolonii jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Olkuszu ul. Fr. Nullo 29;
32-300 Olkusz. zwany dalej Organizatorem.
2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.30 do godz. 16.30.
4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
5. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w Karcie Kwalifikacyjnej. W przypadku
odbioru dziecka przez inną osobę, rodzice muszą złożyć podpisane upoważnienie.
6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzice są zobowiązani złożyć stosowne pisemne
oświadczenie.
7. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykorzystania tych materiałów dla celów promocyjnych. Brak zgody na rejestrowanie wizerunku należy
wyrazić poprzez pisemne oświadczenie złożone w siedzibie Organizatora.
8. Organizator nie odpowiada za zagubione lub zniszczone rzeczy prywatne.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
Prawa i obowiązki uczestników:
10. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
11. Uczestnicy mają obowiązek:
a) podporządkować się poleceniom wychowawców,
b) nie stosowania przemocy wobec innych uczestników półkolonii oraz nie używania niecenzuralnych słów,
c) szanować mienie i pomoce dydaktyczne,
d) nie oddalania się od grupy bez wiedzy i zgody wychowawcy,
e) przestrzegania Regulaminu półkolonii oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
12. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za
niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach, takich jak
np. zagrażanie swojemu bezpieczeństwu bądź bezpieczeństwu innych uczestników.
Rezerwacja i opłaty:
14. Gwarancją miejsca w grupie jest wniesienie zaliczki w wysokości 200 zł do 14 dni od rezerwacji miejsca
na turnusie. Nr konta PEKAO SA 31 1240 4940 1111 0010 7320 6117 z dopiskiem „Imię i nazwisko dziecka; zaliczka półkolonie”. Pozostałą kwotę należy uregulować 14 dni przed rozpoczęciem turnusu na w/w konto z dopiskiem
„Imię i nazwisko dziecka; Półkolonie”
15. W razie niezebrania odpowiedniej liczby uczestników na turnus, tj. min. 15 osób oraz sytuacją związaną z
COVID 19 organizator półkolonii zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu z całkowitym zwrotem
kosztów.
16. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci. Za spóźnienie powyżej 15 minut doliczana jest opłata 30 zł.
17. W razie nagłej choroby lub kwarantanny dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice
lub opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu z wyjątkiem kosztów już
poniesionych przez organizatora.

