REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIE - WAKACJE 2018
1. Organizatorem Półkolonii Letnich jest Szkoła Języków Obcych - „Mały Rynek” sp z o.o.. Zajęcia odbywają
się w siedzibie Szkoły przy ulicy Lwowskiej 26 w Krakowie oraz w miejscach na terenie miasta Krakowa
przewidzianych w planie aktualnego turnusu.
2. W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 11 lat z wyjątkiem sytuacji, gdy Organizator
Półkolonii zadecyduje inaczej. Warunkiem uczestnictwa w turnusie Półkolonii jest wypełnienie Karty
Kwalifikacyjnej, podpisanie Umowy uczestnictwa oraz wniesienie całości opłaty.
Rezerwację miejsca na turnusie należy potwierdzić zaliczką w wysokości 50 zł. W innym wypadku Organizator
nie gwarantuje dostępności miejsca.
Minimalna ilość uczestników turnusu to 8 osób.
3. Jeden turnus trwa 5 dni. Organizator zapewnia w tych dniach opiekę nad uczestnikami w godzinach 8:30 –
16:30. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania (do 8:30) i odbierania uczestnika (do
16:30). Dopuszcza się przyprowadzanie o wcześniejszej porze i odbieranie uczestnika o późniejszej porze po
uprzednim ustaleniu godziny odbioru z Organizatorem. Cena jednej godziny opieki poza godzinami zajęć to 40
PLN.
Można uczestniczyć w całym turnusie lub w 1, 2, 3 lub 4 dowolnych dniach z danego turnusu. Udział w 1 dniu
półkolonii to w takiej sytuacji koszt 150 zł.
4. Uczestnik może być odebrany z Półkolonii wyłącznie przez opiekuna prawnego bądź przez osobę
upoważnioną.
5. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego planu turnusu.
6. Ze względu na charakter zajęć dodatkowych i ich zależność od warunków pogodowych, szczegółowy plan
może ulegać zmianom.
7. Podczas zajęć w siedzibie Organizatora oraz na spacerach i wycieczkach będą robione zdjęcia pamiątkowe.
Opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na ich wykonywanie. Zgoda na publikację zdjęć na stronie
internetowej Szkoły, profilu Szkoły w serwisie Facebook oraz gazetce szkolnej uzyskiwana jest osobnym
dokumentem.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii
oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonane przez innych uczestników. Zachęcamy, aby
nie przynosić na Półkolonię cennych przedmiotów, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp.
Za zniszczenia dokonane przez uczestnika w siedzibie Organizatora lub na zajęciach poza siedzibą, objętych
programem Półkolonii, odpowiadają opiekunowie prawni uczestnika.
W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika Półkolonii jego opiekunowie zostaną obciążeni
kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
9. Uczestnik Półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich zajęciach oraz stosować
się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii oraz przewodników wycieczek. Uczestnicy mają zakaz
opuszczania siedziby Organizatora bez wiedzy opiekunów prawnych i wychowawców.
W razie niesubordynacji uczestnika Półkolonii (niestosowanie się do poleceń wychowawców, zachowanie
wulgarne lub krzywdzące innych uczestników, itp.) może on zostać ukarany upomnieniem, naganą, a w
ostateczności skreśleniem z listy uczestników Półkolonii oraz powiadomieniem szkoły, do której uczęszcza.
11. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmuje uczestników zapisanych na cały
turnus. Lista osób objętych ubezpieczeniem jest zgłaszana ubezpieczycielowi w poniedziałek do godziny 8:30.
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Uczestnicy półkolonii zapisani w innym terminie zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia NNW we
własnym zakresie.
12. Choroba uczestnika jest podstawą do możliwości pobytu uczestnika na Półkolonii podczas innego turnusu
oraz zachowania zaliczki na poczet innego turnusu. Opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego
powiadomienia Organizatora o chorobie i skutkującej nieobecności uczestnika.
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