Regulamin zapisów na półkolonie – lipiec 2022
Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach

1. INFORMACJE OGÓLNE:
a) Organizatorem wypoczynku jest Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach,
33-122 Wierzchosławicach 39a
b) Półkolonie letnie obejmują 4 turnusy: I turnus 4.07.-8.07, II turnus 11.07.-15.07., III
turnus 18.07.-22.07. IV turnus 25.07.- 29.07.
c) Na każdy z turnusów przewidzianych jest 20 miejsc.
d) Jedna osoba może zapisać maksymalnie 3 osoby.
e) Zajęcia odbywają się w następujące dni: Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 –
16:00.
f) Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
g) Organizator zapewnia uczestnikom profesjonalną opiekę, (kierownik półkolonii
oraz opiekunowie), wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz ubezpieczenie.
h) Rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie informacje
udzielone o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku oraz inne umieszczone w karcie
kwalifikacyjnej.
i) Rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za szkody fizyczne oraz
materialne wyrządzone przez uczestnika wypoczynku.
j) Z przyczyn niezależnych oraz przy braku zapełnienia wszystkich przewidzianych
przez Organizatora miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu
półkolonii.
k) Z przyczyn niezależnych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć.
l) Podczas trwania turnusu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych
przez uczestników półkolonii.
m) Plan półkolonii zostanie przedstawiony rodzicom/opiekunom 7 dni przed
rozpoczęciem turnusu
2. ZASADY ZAPISÓW I PŁATNOŚCI
a) Zapisy rozpoczynają się 2 czerwca o godzinie 9:00 w budynku Gminnego Centrum
Kultury w Wierzchosławicach lub telefonicznie po nr tel. 14 6 57 57 57 wew. 41.
Nie ma możliwości elektronicznego zapisu.
b) Warunkiem utworzenia turnusu półkolonii jest komplet uczestników (20 osób).
c) Jeden uczestnik może zostać zapisany na jeden turnus półkolonii.
d) Decyduje kolejność zgłoszeń.
e) Zapisów dokonujemy również na listę rezerwową.
f) Organizator zastrzega sobie rekrutację uzupełniająca do każdego turnusu z listy
rezerwowej.
g) Koszt uczestnictwa jednej osoby na jednym turnusie wynosi 400 zł., dzieci z terenu
Gminy Wierzchosławice, 800 zł spoza terenu Gminy Wierzchosławice
h) Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz
innych niezbędnych dokumentów zawierających wszystkie potrzebne informacje,

dostarczenie podpisanych zgód otrzymanych wraz z kartą kwalifikacyjną oraz
wpłacenie zaliczki w kwocie 100 zł/dziecko.
i) Niedostarczenie karty kwalifikacyjnej może skutkować niedopuszczeniem dziecka
do uczestnictwa w półkoloniach.

3. ZASADY REZYGNACJI
a) W przypadku konieczności rezygnacji należy o tym poinformować organizatora co
najmniej 7 dni przez rozpoczęciem półkolonii.
b) Zwrot dokonanej wcześniej wpłaty możliwy jest jedynie po okazaniu paragonu oraz
wówczas gdy na dane miejsce będą inne chętne osoby.
ZAPIS NA PÓŁKOLONIE JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

