REGULAMIN - PÓŁKOLONIA WOSIR DRZONKÓW – LATO 2020
I. INFORMACJE OGÓLNE

1) Organizatorem wypoczynku jest Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego
w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20.
2) Półkolonia obejmuje 5 turnusów w terminie:
 I turnus: 29.06.-10.07.2020 – 10 dni
 II turnus: 13.07.-24.07.2020 – 10 dni
 III turnus: 27.07.-7.08.2020 – 10 dni
 IV turnus: 10.08.-21.08.2020 – 10 dni
 V turnus: 24.08.- 28.08.2020 – 5 dni
Istnieje możliwość zapisania dziecka na poszczególne tygodnie.
3) Zajęcia grupowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Przyprowadzanie dzieci
odbywa się od godz. 8.30. Rodzic zobowiązany jest do odbioru dziecka do godz. 15.00. W przypadku
problemu z punktualnym odbiorem jest zobowiązany o bezpośrednią informację do kierownika wypoczynku
lub wychowawcy odpowiedzialnego za odbiór dzieci z sali.
4) Uczestnikami zajęć mogą być dzieci wyłącznie w wieku 7-11 lat.
5) Miejscem spotkań tzw.: bazą jest sala konferencyjno-sportowa (budynek pływalni krytej), na którą
przyprowadzamy i z której odbieramy dzieci.
6) W ramach turnusu uczestnicy wypoczynku mają zapewnioną wodę bez ograniczeń oraz wyżywienie
(w tym ciepły posiłek: drugie danie + napój). W przypadku alergii pokarmowych wymagana jest
wcześniejsza pisemna weryfikacja/akceptacja menu oraz dokonanie opłaty dodatkowej.
7) Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW oraz opiekę medyczną.
8) Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę wypoczynku: kierownika oraz wychowawców
(ilość prowadzących uzależniona jest od ilości zgłoszeń - 1 opiekun / max. 15 dzieci). Dodatkowo
zapewnia instruktorów danej dyscypliny sportowej/instruktorów: strzelania, jazdy konnej, tenisa,
szermierki oraz ratowników medycznych.
9) Spotkanie organizacyjne z rodzicami zawsze odbywa się pierwszego dnia danego turnusu (poniedziałek),
godz. 9.00 sala konferencyjno-sportowa. W dniu rozpoczęcia turnusu, rodzice przywożą dzieci własnym
transportem, WOSiR zapewnia powrót do Zielonej Góry. W pozostałe turnusy autobus zabiera i odwozi
dzieci w obie strony od pierwszego dnia danego turnusu.
10) Warunkiem udziału dziecka w półkolonii jest zapisanie uczestnika przez elektroniczny system
rezerwacji, uregulowanie opłaty za półkolonię i dostarczenie dokumentów w ciągu 7 dni od dnia zapisania
dziecka (karta kwalifikacyjna z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, regulamin i inne
wymagane dokumenty). Rodzic ma obowiązek dostarczyć uzupełnioną kartę kwalifikacyjną dziecka z
podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Nieuiszczenie opłaty oraz niedostarczenie
dokumentów w terminie jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników.
11) Rodzic / opiekun prawny ma również obowiązek zapewnić, że stan zdrowia Uczestnika nie zagraża zdrowiu
i bezpieczeństwu pozostałych uczestników turnusu.
12) Za szkody wyrządzone przez Uczestnika, materialnie odpowiedzialni są jego rodzice/prawni opiekunowie.
13) Zapisanie dziecka i przekazanie Organizatorowi wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu wypoczynku.

II. ZASADY ZAPISÓW I PŁATNOŚCI

1) Zapisy rozpoczynają się 24 marca 2020 r. (wtorek) od godz. 7.00 wyłącznie przez elektroniczny
system rezerwacji do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

2) Płatności należy dokonać w terminie 7 dni od daty zapisania dziecka:
a) gotówką w Centrum Obsługi Klienta w WOSiR Drzonków
b) bądź na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 10 1090 1535 0000 0000 5306 0498

(imię i nazwisko dziecka, termin pobytu oraz dane do wystawienia faktury jeśli są inne niż osoby
wpłacającej).
c) w przypadku braku wpłaty nastąpi skreślenie dziecka z listy uczestników.
3) Koszt (10 dni):
a) Z transportem - 810 zł brutto/osoba
(w tym ciepły posiłek: drugie danie + napój, woda bez ograniczeń, obiekty sportowe)
b) Bez transportu - 680 zł brutto/osoba
(w tym ciepły posiłek: drugie danie + napój, woda bez ograniczeń, obiekty sportowe)
4) Koszt dopłaty do wyżywienia dla dzieci z nietolerancją pokarmową – 25 zł/10 dni.

III. ZWROT PŁATNOŚCI
1) Zwroty płatności dotyczące rezygnacji lub nieobecności uczestnika półkolonii będą dokonywane wyłącznie
w następujących przypadkach:
a) rezygnacja uczestnika z półkolonii do dnia 31 maja 2020 -zwrot obejmuje koszt uiszczonej opłaty
w całości;
b) nieobecność uczestnika powyżej 2 dni ciągiem pod warunkiem zgłoszenia przez rodzica/opiekuna danej
nieobecności do godziny 9:00 w pierwszym dniu jej wystąpienia – zwrot obejmuje wyłącznie koszt
wyżywienia.
2) Informacja o rezygnacji lub nieobecności uczestnika oraz wnioski o zwrot płatności należy zgłosić w formie
pisemnej lub wysłać na adres e-mail: polkolonie@drzonkow.pl.
3) Wszelkie rozliczenia finansowe będą dokonywane w terminie nie przekraczającym 14 dni od zakończenia
danego turnusu.

IV. ZASADY ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH

1) Zajęcia odbywają się zgodnie z programem półkolonii zajęć sportowo-rekreacyjnych. Organizator zastrzega
sobie prawo do dokonywania zmian wynikających z obłożenia obiektów.
2) Kadra wypoczynku lub Organizator zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia rodzica lub opiekuna
prawnego o urazach, wypadkach i problemach zdrowotnych lub wychowawczych ich dziecka, które miały
miejsce w trakcie zajęć.
3) Każdorazowy odbiór dziecka z sali rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zgłosić wychowawcy
odznaczającemu na liście obecności. Do odbioru uczestnika uprawnieni są wyłącznie rodzice / opiekunowie
prawni oraz osoby wskazane w upoważnieniu.
4) Możliwość samodzielnego przychodzenia i powrotu dziecka z zajęć do domu istnieje po wcześniejszym
wypełnieniu rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia ze zgodą. Uczestnik wypoczynku jest zobowiązany
do każdorazowego informowania wychowawcę wypoczynku o zamiarze wyjścia do domu po zakończonych
zajęciach.
5) Organizator oraz kadra nie odpowiada za rzeczy zagubione/zniszczone. Organizator zaleca
nie przynosić na półkolonie cennych przedmiotów, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy
muzyki, tabletów itp.

V. ZASADY UDZIAŁU UCZESTNIKA

1) Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren półkolonii bez wiedzy wychowawcy.
2) Każdy Uczestnik ma obowiązek:
 brać udział w zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę
lub lekarza o tematyce odpowiadającej zainteresowaniom Uczestnika
 punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć
 dbać o czystość i porządek oraz dbać o udostępniony sprzęt sportowy i zabawki
 stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów oraz instruktorów
 stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika półkolonii
 mieć szacunek do kolegów, wychowawców i samego siebie

3)

4)

5)

6)

 dbać o dobrą atmosferę w grupie i szanować innych uczestników grupy oraz kadrę
 szanować swoją i cudzą własność
 przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia
i zdrowia innych, informować wychowawcę lub instruktora
 przestrzegać niniejszego regulaminu zajęć
Każdy Uczestnik ma prawo:
 brać udział we wszystkich zajęciach programowych
 zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy i kierownika wypoczynku
 do aktywnego i bezpiecznego uczestnictwa w wypoczynku
Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
 upomnienie przez wychowawcę / kierownika (np.: nagana kierownika)
 powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o zachowaniu
 zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych
 wydalenie z półkolonii na koszt własny uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu
Rodzic zobowiązany jest do zabezpieczenia / wyposażenia uczestnika w:
 strój kąpielowy/kąpielówki, ręcznik, klapki
 zmienne obuwie sportowe, najlepiej z białą podeszwą
 strój sportowy/dresy, koszulkę na przebranie
 opcjonalnie: II śniadanie/suchy prowiant
Harmonogram zajęć uczestników półkolonii:
 pływalnia odkryta
 strzelanie
 jazda konna na lonży
 nauka tenisa ziemnego
 podstawy szermierki
 nauka tenisa stołowego
 koszykówka
 plac zabaw
 gry i zabawy na sali konferencyjno-sportowej i na świeżym powietrzu

7) Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania uczestnika wypoczynku z regulaminem półkolonii.

………………………………………………………….
Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

