Załącznik nr ………………

Regulamin bezpłatnych półkolonii organizowanych
w ramach projektu „Wakacje z ORLENEM – dzieciństwo
z uśmiechem” przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„ŹRÓDŁO” im. św. Jadwigi Królowej Polski
ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem bezpłatnych półkolonii survivalowych organizowanych w ramach
projektu „Wakacje z ORLENEM – dzieciństwo z uśmiechem” jest Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „ŹRÓDŁO” im. św. Jadwigi Królowej Polski z siedzibą
w Maszewie Dużym przy ul. Lipnowskiej 99, 09-400 Maszewo Duże.
2. Każdy

uczestnik

półkolonii

survivalowych

oraz

rodzice/opiekunowie

dzieci

uczestniczących w półkoloniach zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
3. Każdy z uczestników półkolonii survivalowych zostaje wpisany na listę uczestników
półkolonii na podstawie złożonej i podpisanej przez rodziców/opiekunów deklaracji.
4. Udział w półkoloniach jest bezpłatny.
5. O kwalifikacji dziecka do udziału w półkoloniach decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem zgłoszenia dziecka do udziału w półkoloniach jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest

na stronie internetowej

Stowarzyszenia www.stowarzyszenie-zrodlo.pl.
6. Półkolonie survivalowe będą odbywały się w okresie od

dnia

06.08.2018

r. do dnia 10.08.2018 r. (I turnus) oraz od dnia 13.08.2018 r. do dnia 17.08.2018 r.
(II turnus) w Brwilnie k/Płocka od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00.
7. Zarówno miejsce zajęć jak i godzina zajęć mogą ulec zmianie.
8. Jeśli ilość zgłoszonych dzieci na półkolonie survivalowe przekroczy maksymalną ilość
miejsc, wówczas Organizator półkolonii utworzy listę rezerwową na podstawie
kolejności zgłoszeń.
9. Jeżeli dziecko, z uzasadnionych przyczyn zrezygnuje z uczestnictwa w półkoloniach
survivalowych, wówczas Organizator może uzupełnić grupę o dodatkowe dziecko,
zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.
10. Wpisanie dziecka na listę uczestników półkolonii survivalowych jest jednoznaczne
z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
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11. Rodzice/opiekunowie

dzieci

biorących

udział

w

półkoloniach

survivalowych

zobowiązani są do zapewnienia dziecku bezpiecznej drogi na zajęcia i jego powrotu
do domu.
12. Rodzice

dzieci

uczestniczące

uczestniczących
zajęciach

w

półkoloniach

zobowiązani

są

survivalowych

przestrzegać

dni

oraz

dzieci

i godzin

zajęć,

przedstawionych w harmonogramie zajęć.
13. Wszyscy

uczestnicy

półkolonii

zobowiązani

są

każdorazowo

do

przybycia

na półkolonie najpóźniej 10 minut przed ich rozpoczęciem.
14. Półkolonie

będą

prowadzone

przez

Instruktora

posiadającego

odpowiednie

uprawnienia.
15. Uczestnicy półkolonii powinni bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych
przez Instruktora prowadzącego zajęcia.
16. Instruktor prowadzący zajęcia nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje dzieci
uczestniczących w półkoloniach survivalowych, wynikających z niedostosowania się
dzieci uczestniczących w półkoloniach do jego poleceń i wskazówek.
17. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas
zajęć, dziecko powinno poinformować o tym fakcie Instruktora.
18. Na terenie gdzie organizowane są półkolonie należy przestrzegać porządku
i dyscypliny. Niedopuszczalne są lekkomyślne zachowania mogące doprowadzić
do nieszczęśliwego wypadku. Wszystkich uczestników półkolonii obowiązuje
zachowanie nienarażające

bezpieczeństwo własne i innych. Uczestnik powinien

zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, darzyć należytym szacunkiem
kolegów i koleżanki oraz opiekunów.
19. Podczas podróży uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
podróżnych oraz stosowania się do poleceń Instruktora i kierowców.
20. Uczestnik półkolonii podlega Instruktorom i jest zobowiązany do bezwzględnego
wykonywania ich poleceń. Oddalanie się dziecka z miejsca prowadzenia zajęć nie jest
możliwe bez obecności Instruktora.
21. Za zgubione lub pozostawione rzeczy na terenie półkolonii kulturalnych Organizator
nie ponosi odpowiedzialności.
22. W przypadku nie spełnienia wymogów Regulaminu, Organizator może odmówić
przyjęcia uczestnika/ów na półkolonie survivalowe organizowane w ramach projektu
„Wakacje z ORLENEM – dzieciństwo z uśmiechem ”. Organizator zastrzega sobie
prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji
Organizator zapewnia inne zajęcia oraz opiekę dla dzieci biorących udział
w półkoloniach survivalowych.
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23. Uczestników półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania narkotyków,
środków odurzających oraz napojów alkoholowych przed zajęciami i w trakcie zajęć.
24. Organizatorem

zajęć

organizowanych

w

ramach

półkolonii

survivalowych

jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ŹRÓDŁO” im. św. Jadwigi Królowej Polski
z siedzibą w Maszewie Dużym.
25. Sponsorem tytularnym półkolonii survivalowych jest PKN ORLEN SA.
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