REGULAMIN PÓŁKOLONII –
UKS BUDO GRODZISK MAZOWIECKI
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 do 7 lat bądź 8 lat i wzwyż.
2. Maksymalna liczba uczestników przypadająca na każdy turnus to 25 osób, a minimalna
20 osób. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby osób Organizator zastrzega
sobie prawo do połączenia terminów bądź odwołania zajęć wraz ze zwrotem wpłat.
3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz.16.00.
4. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wymienione na karcie zgłoszenia
w godzinach: przyprowadzanie od godz. 7:45, odbieranie do godz. 16:30.
5. Wszystkie zajęcia odbywają według programu, głównie na DOJO ul. Królewska 59a
w Grodzisku Mazowieckim.
6. Program może ulec zmianie z przyczyn nie zależnych od organizatora, np. warunki pogodowe
i inne.
7. Samowolne

oddalenie

się

od

opiekunów,

niesubordynacja,

niezdyscyplinowanie,

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii,
bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania
zasad uczestnictwa w półkoloniach.
8. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
9. Aby zagwarantować uczestnictwo dziecka w półkoloniach należy wpłacić zadatek 100 zł
w gotówce bądź na konto klubu : 71 1020 1055 0000 9602 0312 7032. W tytule należy
wpisać: imię i nazwisko uczestnika, termin turnusu. W przypadku gdy uczestnik nie stawi się
na półkoloniach – zadatek przepada na poczet rezerwacji.
10. Pozostałą część kwoty tj. 248 zł należy wpłacić w wyznaczonym terminie przez Organizatora.
Brak uregulowania należności jest równoznaczne z rezygnacją i na dane miejsce wchodzi
osoba z listy rezerwowej.
11. Niekompletne karty zgłoszeń oraz brak zadatku nie będą przyjmowane.
12. O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.
13. Gdy osoba rezygnuje z udziału w półkoloniach w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem
całkowita wpłata przepada. Istnieje możliwość znalezienie zastępstwa we własnym zakresie
na zajęcia – należy przekazać tą informację do Organizatora.
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