REGULAMIN
PÓŁKOLONIE ŻEGLARSKIE

•

PÓŁKOLONIA ŻEGLARSKA organizowana jest przez Klub Sportowy „Yacht Club
Bergline” ul. Osobowicka 70a, 51-008 Wrocław NIP 894-307-95-39 - dalej zwanym
Organizatorem.

•

Półkolonia żeglarska polega na organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, zabaw
integracyjnych oraz innych atrakcji na terenie klubu oraz na rzece Odrze (Marina
Osobowice).

•

Półkolonia trwa 5 dni (poniedziałek-piątek) w godzinach: 7:30-16:30.

•

Warunkiem zapisania dziecka jest wpłata zaliczki w wysokości 350 zł według
następującego wzoru:
Nr konta: 17 1140 2004 0000 3802 7627 8363 / Klub Sportowy “Yacht Club Bergline”,
ul. Osobowicka 70A, 51-008 Wrocław.

•

W ramach opłaty za półkolonie uczestnicy mają zapewnione: dwudaniowy obiad,
deser, nieograniczony dostęp do wody pitnej oraz udział w programowych zajęciach i
atrakcjach.

•

Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem trenerów, wychowawców, instruktorów
oraz kierownika półkolonii według harmonogramu/planu ramowego znajdującego się
na stronie www.ycb.pl. Plan ramowy przedstawiany jest uczestnikom każdego dnia
zajęć podczas porannej odprawy.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w sytuacjach, gdy program
nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od
organizatora.

•

Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiot
wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki, itp.) i nie bierze
odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

•

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie
trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a
dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców.

•

Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia
Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach
wychowawczych.

•

Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne
do przeprowadzenia zajęć z wyjątkiem ubioru i obuwia.

Uczestnik półkolonii ma prawo do:
1. spokojnego wypoczynku,
2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
3. korzystania z wszelkich atrakcji organizowanych przez Usługodawcę oraz pomocy
dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
4. wsparcia w sprawach osobistych ze strony trenerów, instruktorów, wychowawców
oraz kierownika półkolonii.
Uczestnik półkolonii ma obowiązek:
1. wykonywać polecenia trenerów, instruktorów, wychowawców oraz kierownika
półkolonii,
2. przestrzegać poszczególnego harmonogramu dnia półkolonii,
3. szanować mienie i sprzęt dydaktyczno-sportowy znajdujący się w miejscu odbywania
się półkolonii,
4. korzystać z wszelkich urządzeń dydaktycznych i zabawowych zgodnie z ich
przeznaczeniem,
5. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby
prowadzącej,
6. niezwłocznie zgłaszać wszelkie dolegliwości, problemy, nieprawidłowości oraz
zagrożenia opiekunowi.
•

Samowolne oddalanie się uczestnika półkolonii od opiekunów, niesubordynacja,
niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń opiekunów oraz nieprzestrzeganie
regulaminu, będzie karana upomnieniem, a następnie naganą. W razie
bezskuteczności powyższych środków dyscyplinowania zastosowanych wobec
uczestnika półkolonii, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z udziału
w półkolonii.

•

Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii w miejscu obywania się
półkolonii podczas jej trwania materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie
prawni uczestnika.

•

Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie zdjęć oraz film w
przez Organizatora, na których znajduje się uczestnik półkolonii.

•

W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 7 dni przed datą ich
rozpoczęcia, Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę. W przypadku rezygnacji w
terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii, zgłaszającemu
Rodzicowi/Opiekunowi nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.

