Regulamin półkolonii Hali Stulecia
§ 1.
Uczestnikami półkolonii w Hali Stulecia mogą być dzieci od 6 do 13 roku życia.
§ 2.
Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7:30 do godz. 17:00.
§ 3.
Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do Hali Stulecia, jak i za jego powrót
z zajęć. Dzieci są odbierane z placówki do godziny 17:00 wyłącznie przez osoby wskazane w
karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.
§4.
W półkoloniach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe bez infekcji i objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
§ 5.
Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
1. Spokojnego wypoczynku.
2. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu.
3. Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
półkolonii.
4. Wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
§ 6.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zadbać, aby dzieci nie przynosiły ze sobą na
półkolonię cennych przedmiotów, urządzeń i zabawek. Organizatorzy nie odpowiadają za
rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy
należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
§ 7.
Rodzice/opiekunowie uczestników ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone w czasie pobytu na półkolonii przez uczestnika, którego są opiekunami
prawnymi.
§ 8.
W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub norm społecznych,
organizatorowi przysługuje prawo do podjęcia decyzji o usunięciu uczestnika półkolonii
z placówki bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.
§ 9.
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
1. Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na
listę uczestników.
2. Dokonać wpłaty pozostałej części kwoty za turnus najpóźniej na tydzień przed jego
rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
3. Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem.
W przeciwnym wypadku zaliczka nie zostanie zwrócona.
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