REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIELONA FARMA 2020
1.Zgłoszenie na półkolonie odbywa się drogą mailową poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia
ze strony a następnie po zakwalifikowaniu Karty Kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii
2.Zapisując dziecko na nasze półkolonie wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na jego uczestnictwo we
wszystkich naszych zajęciach i atrakcjach . Szczegółowy plan dnia oraz zajęć widnieje na stronie :
www.zielonafarma.eu
3.Rodzic lub opiekun zgłaszający dziecko na półkolonie zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych
danych o swoim dziecku potrzebnych do Karty Kwalifikacyjnej uczestnika i formularza zgłoszeniowego
4.Rodzic lub opiekun ma prawo wskazać osoby uprawnione do odbioru dziecka
5.Wizerunek – dorosły lub opiekun wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku Państwa pociechy oraz na
wykorzystanie tego wizerunku na naszej stronie internetowej www.zielonafarma.eu oraz na
facebook.com/zielonafarma
6.Rodzic lub opiekun zapisujący dziecko na półkolonie otrzymuje od organizatora w formie mailowej
potwierdzenie o przyjęciu dziecka na wybrany turnus a rodzic/opiekun zobowiazuje się do dostarczenia
wypełnionej karty kwalifikacyjnej w pierwszym dniu półkolonii
7.Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do spakowania dziecka / ci według listy rzeczy kolonisty – do pobrania ze
strony
8.Opłaty za półkolonie odbywają się w pierwszym dniu półkolonii przy pozostawianiu dzieci
9.W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad Regulaminu przez dziecko ,organizator powiadamia o
tym fakcie Rodzica lub Opiekuna i prosi o odebranie dziecka przed upływem czasu określonego .
10.W przypadku , gdy mimo starań starań wychowawców kolonijnych , dziecko nie zaaklimatyzuje się na
półkolonii , bądź zrezygnuje z uczestnictwa i zostanie zabrane przed ukończeniem turnusu połkolonijnego nie
ma możliwości zwrotu poniesionej opłaty .
11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia należącego do uczestników półkolonii , jak
również za rzeczy zagubione podczas pobytu .
12.Rodzic lub opiekun wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przez Prowadzącego lub osobę
upoważnioną w razie zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika półkolonii .
13.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć .Zmiany te dotyczyc mogą rodzaju lub
tematu warsztatów .
14.Rodzic lub pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
uczestnika półkolonii i zobowiązuje sie do ich pokrycia .
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15.Rodzic / opiekun oświadcza brak infenkcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną u
swojego dziecka
16.Rodzic / opiekun oświadcza ,że nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mieli
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku
17.Dzieci , uczestnicy wypoczynku są przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów
uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego ( co najmniej 2 m ) oraz przestrzeganiem
wzmożonych zasad higieny .
18. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator .
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