Półkolonie nad Bałtykiem 2019 - Regulamin
Organizator: SKS Bałtyk Gdynia
1. W celu zrealizowania każdego z turnusów minimalna liczba uczestników nie może być mniejsza niż
20.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przepisania uczestnika do innego turnusu po konsultacji z
prawnym opiekunem dziecka oraz niedopuszczenia dziecka, które nie ukończyło 6. roku życia.
3. Płatność za udział w półkoloniach może odbywać się w dwóch etapach: I - dokonanie płatnej
rezerwacji, II - dopłata do całości, przy czym:
A) rezerwacja w formie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 zł jest gwarancją miejsca na turnusie,
B) płatność całkowita powinna nastąpić najpóźniej na tydzień przed startem turnusu. Decyduje data
wpływu na konto organizatora.
4. Całkowity koszt udziału w półkoloniach: 530 zł
5. Rodzaje i wysokość rabatów:
A) dla zawodników SKS Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska - 50 zł za udział w turnusie
- warunkiem uzyskania rabatu jest brak zaległości składkowych na dzień 01.07.2019 r.
B) dla uczestników więcej niż jednego turnusu - 50 zł za udział w każdym kolejnym turnusie
C) dla rodzeństwa - 50 zł za drugie i kolejne dziecko na turnusie
D) rabaty określone w pkt. 5 ABC nie łączą się. Uczestnik wybiera jeden z rodzajów rabatów.
6. Rezygnacja z udziału w półkoloniach po rozpoczęciu turnusu, skrócenie udziału, wykluczenie z
powodu zachowań niezgodnych z regulaminem lub niewykorzystanie części oferty organizatora nie
upoważniają organizatora do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
7. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości (np.
legitymacja szkolna).
8. Organizator półkolonii nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe
itp.), pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik zabierze na wypoczynek.
9. Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. jest dopuszczalne wyłącznie w czasie
wskazanym przez wychowawcę.
10. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich
dziecko.
11. Uczestnik półkolonii ma prawo do:
A) bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika półkolonii i wychowawców
B) brania udziału we wszystkich zajęciach
C) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu kolonijnego.
12. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
A) wykonywania poleceń wychowawców
B) zachowania porządku na terenie GCS, podczas wycieczek i w każdym innym miejscu
C) dbać o higienę osobistą
D) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez wychowawców
E) bezwzględnego posłuszeństwa podczas wycieczek, gier i zabaw sportowych.
13. Uczestnicy postępujący wbrew regulaminowi mogą zostać wykluczeni z dalszego udziału w
turnusie.
14. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka
w obowiązkowej karcie kolonijnej. Oryginał karty, podpisany przez rodziców/opiekunów, musi trafić
do organizatora najpóźniej w piątek poprzedzający start turnusu.
15. Obowiązkiem uczestnika półkolonii jest informowanie wychowawcy przed przystąpieniem do
wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych
ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie danego ćwiczenia.
16. Każdy uczestnik półkolonii otrzymuje wyposażenie:
A) koszulkę wyjściową
B) bidon 0,7 l
W biurze organizatora można dokonać zakupu dodatkowego wyposażenia.
17. Dane do przelewów i sposób ich wypełniania:
- SKS Bałtyk Gdynia ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, mBank: 19 1140 2017 0000 4802 1287 3757
- Sposób wypełniania przelewów - Tytułem: Półkolonie, imię i nazwisko uczestnika, turnus
tel. kom. 601 33 1930, 517 85 1930

Informacja:
e-mail: polkolonie@baltykgdynia.pl

