REGULAMIN PÓŁKOLONII CIOTKI KLOTKI
1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników półkolonii
2. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i zapoznania z nim
dziecka- uczestnika półkolonii
3. Organizatorem półkolonii jest firma: Warsztaty i Animacje Ciotki Klotki Anna Stach, Kraków
30-424, Tęczowa 8 NIP 6792786107, reprezentowana przez Anna Stach
4. Uczestnikami półkolonii mogą być Dzieci w wieku od 6 do 12 lat
5. Organizator zapewnia opiekę Dzieciom od godz. 7.30 do 16.30, w dniach od poniedziałku do
piątku.
6. Dzieci są odbierane przez Rodziców/Opiekunów dziecka, bądź osoby wskazane w Karcie
Kwalifikacyjnej
7. W Karcie Kwalifikacyjnej Rodzic/Opiekun Dziecka ma obowiązek poinformować o specjalnych
potrzebach/ zaburzeniach Dziecka (alergie, choroby, przyjmowane leki).
8. Półkolonie organizowane są w dwóch turnusach:
a. I turnus 20-24 sierpień 2018
b. II turnus 27-31 sierpień 2018
9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a. Spokojnego wypoczynku
b. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach
c. Korzystania ze wszystkich atrakcji, pomocy dydaktycznych
10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
a. Stosowania się do poleceń opiekunów
b. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa
c. Szanowania cudzej własności w tym mienia KK „Paleta” i innych miejsc, na terenie
których odbywają się zajęcia
d. Korzystania z urządzeń, pomocy dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem
e. Nieopuszczania miejsca prowadzenia zajęć bez zgody i wiedzy prowadzącego
f. Niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości, problemów, nieprawidłowości oraz
zagrożeń prowadzącemu.
g. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów
i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających.
11. Podczas zajęć prowadzonych w ramach półkolonii zabrania się używania telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych np. tabletów.
12. Nie przestrzeganie regulaminu przez uczestnika będzie karane upomnieniem, naganą,
Rodzic/Opiekun będzie o fakcie informowany. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin,
zagrażając bezpieczeństwu swojemu i innych, może zostać usunięty. W powyższym wypadku
Organizator nie zwraca należności za pozostałą część zajęć.
13. Rodzic/Opiekun zapisujący Dziecko oświadcza, że Dziecko nie posiada dysfunkcji
zdrowotnych oraz psychicznych stanowiących przeciwwskazanie do wzięcia udziału w
zajęciach, a także że poziom umiejętności społecznych dziecka jest wystarczający do
uczestniczenia w zajęciach grupowych. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia
uczestnika, który nie dostosowuje się do ogólnie przyjętych norm społecznych oraz dobrego
zachowania.
14. Ze względu na brak odpowiednich warunków wynikających z liczebności grup i przeszkolenia
kadry, Organizator informuje, że nie umożliwia uczestniczenia w półkoloniach Dzieciom z
zaburzeniami rozwojowymi (m.in. Zespołem Aspergera, Tourette’a i innymi). Organizator
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zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika, jeśli nie jest w stanie zapewnić właściwej
opieki wynikającej ze zwiększonych potrzeb Dziecka.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia należącego do Uczestników
przez innych Uczestników, jak również za rzeczy zagubione przez Uczestników w czasie
trwania półkolonii.
Za szkody wyrządzone przez dziecko-uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo
Rodzice/Opiekunowie dziecka.
Półkolonia odbywa się w godzinach 7.30-16.30. W tych godzinach Organizator zobowiązuje
się do zapewnienia opieki Dzieciom. Po godzinie 16.30, każda rozpoczęta godzina to koszt 50
złotych.
Zajęcia są prowadzone pod stałym nadzorem prowadzących.
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom atrakcji i zajęć przedstawionych w
ofercie półkolonii
a. Ramowy program zajęć i dzienny harmonogram zostaną przesłane rodzicom/opiekunom,
zapisanych dzieci, drogą mailową
b. Prowadzący mogą organizować dzieciom czas na świeżym powietrzu
c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w palnie, harmonogramie półkolonii,
zwłaszcza jeśli są zależne od warunków pogodowych. O wszelkich zmianach rodzice
zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną
d. Koszt biletów wstępu i koszty przejazdu pokrywa Organizator
Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do wody i herbaty.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dolegliwości pokarmowe dziecka,
które spożywają jedzenie zapewnione przez Opiekunów, odpowiedzialność ponoszą
wyłącznie Opiekunowie dziecka.
Organizator na życzenie rodziców, może zapewnić Dziecku obiad za pośrednictwem firmy
cateringowej.
a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to jedzenie
b. Rodzic/Opiekun ponosi koszty obiadu zgodnie ze stawkami firmy cateringowej
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika
dla celów marketingowych (między innymi: na stronie internetowej Organizatora, folderach,
mediach społecznościowych Organizatora) pod warunkiem, że wizerunek utrwalony został w
trakcie trwania półkolonii. Klient, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na
wykorzystanie wizerunku w sposób określony w zdaniu poprzednim.
W przypadku braku zgody na robienie zdjęć i filmów o których mowa punkcie 23 Rodzic jest
zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
Uczestnik bądź Opiekun wpisując swoją opinię o Zajęciach do księgi pamiątkowej, wyrażają
zgodę na publikację jej treści przez Organizatora, na stronie www firmy organizatora i
mediach społecznościowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Karta Kwalifikacyjna oraz Regulamin półkolonii stanowią integralną część umowy.
2. Organizator zaświadcza, iż organizowana półkolonia jest zgodna z wszelkimi wymogami
prawnymi dotyczącymi zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz została
oficjalnie zgłoszona w Kuratorium Oświaty.
3. Organizator zobowiązuje się ubezpieczyć Uczestników półkolonii od następstw
nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na każde dziecko.
4. Zawarcie umowy następuje po wpłacie zaliczki na rachunek bankowy Organizatora. Wpłata
zaliczki jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
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5. Zgłoszenie uczestnika odbywa się poprzez zapisanie uczestnika drogą mailową lub
telefoniczną
6. Warunkiem uczestnictwa jest:
a. uzupełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika

b. terminowe dokonanie wpłaty na konto Organizatora
c. pisemna akceptacja regulaminu przez uczestnika i rodzica/opiekuna
7. Koszt turnusu półkolonii to 399 zł brutto. Kwota musi zostać uregulowana najpóźniej 7 dni
przed rozpoczęciem turnusu, na konto Organizatora.
8. Wpłata zaliczki w wysokości 200 zł brutto jest jednoznaczna z zapisaniem dziecka na
półkolonie i zawarciem umowy. Zaliczka jest wpłacana na konto Organizatora, do 3 dni od
zgłoszenia dziecka, po tym czasie rezerwacja przepada.
9. Rodzic/ opiekun mogą zrezygnować z uczestnictwa w półkolonii poprzez przesłanie
pisemnego oświadczenia na adres kreatywne.ciotkiklotki@gmail.com. Zwrot wpłaconej
kwoty będzie się odbywała na następujących warunkach:
a. rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem półkolonii- cała kwota zostaje zwrócona
b. rezygnacja od 30 do 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii – zapisujący zobowiązany
jest do zapłaty w wysokości 50% kwoty zaliczki. Tym samym Zapisującemu zwrócona
zostaje kwota 50% zaliczki.
c. Rezygnacja poniżej 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii lub w dniu rozpoczęcia
zajęć – w związku z kosztami poniesionym przez organizatora na poczet organizacji
zajęć Organizator uprawniony jest do zatrzymania całej wpłaconej przez Zapisującego
kwoty zaliczki.
d. W przypadku rezygnacji z półkolonii w trakcie okresu trwania zwracana kwota wynosi
proporcjonalną część opłaty za zajęcia z wyłączeniem zaliczki. Zaliczkę uznaje się za
50% opłaty za cały turnus.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem
sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3. Półkolonia zostanie uruchomiona po zebraniu się grupy co najmniej 9 Uczestników.
Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania kursu w terminie do pięciu dni przed jego
rozpoczęciem. Uczestnik/Opiekun zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub
telefoniczną. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrócenia
Uczestnikowi/Opiekunowi całej wpłaconej przez zapisującego kwoty pieniędzy, na to samo
konto z którego zostały przelane pieniądze.
4. Wpłacenie zaliczki przez Dorosłego lub Opiekuna oraz złożenie odpowiednich oświadczeń i
dokumentów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

…………………………….

………………………………………….

data, miejsce

podpis rodzica/opiekuna
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Informacje do przelewu:
W tytule przelewu proszę wpisać: półkolonia, turnus, imię i nazwisko dziecka.
BRE BankSA(mBank)
Anna Stach
Ul. Tęczowa 8 30-424 Kraków
66 1140 2004 0000 3602 7726 2808
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