REGULAMIN PÓŁKOLONII
ZASADY UCZESTNICTWA DZIECKA W PÓŁKOLONII
ORGANIZOWANEJ PRZEZ SZCZĘŚLIWE DZIECKO AGNIESZKA JASTRZĘBSKA
W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIELCU.

1. Organizatorem Półkolonii jest firma „Szczęśliwe Dziecko” Agnieszka Jastrzębska.
Zajęcia odbywają się na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu
ul. Jagiellończyka 13/2, a także w miejscach przewidzianych w planie aktualnego
turnusu.
2. W Półkolonii mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-12 lat chyba, że Kierownik
Półkolonii zdecyduje inaczej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Półkolonii jest wypełnienie kompletu dokumentów oraz
uregulowanie całości opłaty. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość
wykupienia pojedynczych dni po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem Półkolonii.
4. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie Półkolonii wynosi 270 zł i obejmuje wszystkie
atrakcje, wyjścia, wycieczki oraz wyżywienie.
5. W przypadku uczestnictwa w mniejszej ilości dni, koszt pobytu za jeden dzień wynosi
65 zł.
6. Na każdy kolejny wykupiony turnus obowiązuje rabat 10% ceny podstawowej.
7. Jeden turnus Półkolonii trwa 5 dni. Organizator zapewnia w tych dniach opiekę nad
dziećmi w godzinach 6.30-16.00. Rodzice zobowiązani są do punktualnego
przyprowadzania (najpóźniej do godziny 8.30) i odbierania dziecka (maksymalnie do
godziny 16.00).
8. Za bezpieczne przyprowadzenie i odebranie dziecka z Półkolonii odpowiadają Rodzice.
Za każde spóźnienie Klientowi zostanie doliczona w danym dniu cennikowa cena
„dodatkowej godziny” w wysokości 35 zł. Dziecko może być odebrane
z Półkolonii przez osoby upoważnione w odpowiednich dokumentach. W przypadku
samodzielnego powrotu dziecka do domu Rodzice są zobowiązani napisać stosowne
oświadczenie.
9. Zajęcia odbywają się pod nadzorem wychowawców według opracowanego planu
Półkolonii. Zmiany mogą dotyczyć wycieczek i wyjść w przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych.
10. Organizator zapewnia uczestnikom drugie śniadanie, dwudaniowy obiad i
podwieczorek.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez uczestników
podczas Półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dziecka, a dokonanych
przez innego uczestnika. Zachęca się, aby nie przynosić na Półkolonię cennych
przedmiotów np.: telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy muzyki, itp.
12. Podczas wycieczek autokarowych uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą wodę,
zdrowe przekąski, ubranie na zmianę oraz adekwatną do pogody odzież wierzchnią.
13. Uczestnik Półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich zorganizowanych
zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i Kierownika Półkolonii.
Dzieciom nie wolno opuszczać budynku, w którym odbywa się wypoczynek bez wiedzy

opiekuna.
14. W razie niesubordynacji uczestnika Półkolonii: niestosowanie się do poleceń
wychowawców, wulgarnego zachowania, itp. może on zostać skreślony z listy
uczestników Półkolonii po wcześniejszej rozmowie z Opiekunami, bez zwrotu kosztów.
15. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika Półkolonii, jego
Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
16. Choroba jest podstawą do możliwości zwrotu kosztów Półkolonii w wysokości 50%
opłaty. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie stosownego zaświadczenia
lekarskiego.
17. Rezygnacja z Półkolonii po jego rozpoczęciu z przyczyn innych niż zdrowotne, nie
uprawnia Klienta do zwrotu wniesionych opłat.
18. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Uczestników Półkolonii, których
Rodzice/Opiekunowie wyrażą zgodę na uczestnictwo poprzez wypełnienie
i dostarczenie do Organizatora kompletu dokumentów oraz podpisanie niniejszego
regulaminu.
19. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z procedurą zapobiegania
zakażeniom wirusem SARS – CoV2 w trakcie wypoczynku letniego organizowanego
na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu. Procedura jest dostępna na
stronie www.nspmielec.edu.pl w zakładce Półkolonie lub w sekretariacie szkolnym.
20. Płatności za Półkolonię należy dokonań na poniższe konto:

Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 7682 2372
„Szczęśliwe Dziecko” Agnieszka Jastrzębska, ul. Jagiellończyka 13/22,
39-300 Mielec

Ja niżej podpisany/a akceptuję Regulamin Półkolonii:
Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych :
…………………………………………………………………………………..………
Imię i nazwisko Uczestnika Półkolonii : ………………………………………………
Miejscowość i data : …………………………………………………………………….

…………………………….……………
…………………………….……………
(czytelny podpis rodziców/opiekunów)

