REGULAMIN PÓŁKOLONII
,,Półkolonie językowe”

Organizator: Szkoła Językowa Educo z siedzibą główną w Olsztynie przy ul. Janowicza 30B/1 lub lokalny oddział
szkoły.
Cel: zapewnienie uczestnikom półkolonii czynnego wypoczynku, krzewienie wiedzy z zakresu języka angielskiego,
muzyki, rytmiki, logopedii i rekreacji ruchowej, organizacja czasu wolnego w sposób przyjemny i pożyteczny,
Terminy: półkolonie odbywać się będą w 4 turnusach / termin półzimowiska przypada na ferie zimowe:
a) od 3.07.2017 r. do 14.07.2017 r. b) od 17.07.2017 r. do 28.07.2017 r.
c) od 31.07.2017 r. do 11.08.2017 r. d) od ……………………………… r. do ……………………… r.
Miejsce: półkolonie będą się odbywać na terenie Szkoły Językowej Educo.
Uczestnictwo: w półkolonii mogą brać udział wyłącznie dzieci, które wcześniej zostały zgłoszone na listę
uczestników i uiściły opłatę.
1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką instruktorów od godz. 7:30 do godz.15:30 lub w innych godzinach
zadeklarowanych przez uczestników półkolonii.
2. Rodzice i opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci - uczestników półkolonii z
półkolonii. Miejsce zbiórki i odbioru dzieci: biuro Szkoły Językowej Educo.
3. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka - uczestnika półkolonii do Szkoły
Językowej Educo i z powrotem.
4. Dowóz i odbiór dzieci – uczestników półkolonii odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka - uczestnika półkolonii do domu rodzice lub opiekunowie są
zobowiązani napisać pisemne oświadczenie.
6. Rodzice lub opiekunowie uczestników półkolonii są zobligowani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego
uczestnika półkolonii oraz umowy - formularza finansowego.
7. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
a. przestrzegać Regulaminu Kursów Educo,
b. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż,
c. bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów bądź osób z administracji,
d. przestrzegać harmonogramu dnia,
e. brać udział w realizacji programu półkolonii,
f. szanować mienie Educo, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników półkolonii,
g. bez wiedzy instruktora nie oddalać się od grupy,
h. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
i. zachować higienę osobistą, ład i czystość na terenie budynku Educo.
8. Za szkody wyrządzone przez dziecko - uczestnika półkolonii odpowiadają jego rodzice lub opiekunowie.
9. Samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń
instruktorów, nieprzestrzeganie Regulaminu Półkolonii będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności
wykluczeniem uczestnika półkolonii z udziału bez prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa.

10. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a. spokojnego wypoczynku.
b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii - w
przypadku niedyspozycji zgłasza się to instruktorowi,
c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, zgodnie z ich
przeznaczeniem,
d. wnoszenia róśb i skarg oraz propozycji zmian w programie półkolonii,
e. bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do instruktora (ów).
11. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien mieć:
a. II śniadanie,
b. Kubek, szczoteczkę do zębów, pastę,
Możliwe jest posiadanie własnego napoju w plastikowej butelce.
12. Dziecko - uczestnika półkolonii można zwolnić z zajęć i opieki instruktora tylko za zgodą instruktora przez jego
pisemne oświadczenie.
13. Inne:
a. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w ich czasie oraz za zniszczenia
rzeczy należących do dzieci – uczestników półkolonii, a dokonanych przez innych uczestników.
b. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy
muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
c. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
d. Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub
opiekuna
dziecka – uczestnika.
e. W przypadku choroby i konieczności wycofania dziecka - uczestnika półkolonii / półzimowisk z półkolonii,
zwrot opłaty za turnus może nastąpić jedynie w przypadku okazania zwolnienia lekarskiego przedłożonego
najpóźniej w pierwszym dniu turnusu, przed rozpoczęciem zajęć.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem, akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję
się do zapoznania z jego treścią dziecka oraz, w razie takiej potrzeby, wyjaśnienia mu jego postanowień.

________________
Data

______________________
Podpis rodzica / opiekuna

