REGULAMIN ZIMOWYCH PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH
PRZEZ PSZCZYŃSKIE CENTRUM KULTURY W PSZCZYNIE
1.Organizatorem półkolonii zimowych jest Pszczyńskie Centrum Kultury.
2.W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci po wpisaniu na listę uczestników
i zakwalifikowaniu przez Organizatora.
3.Termin zapisów: od 14.01.2019 r. do wyczerpania miejsc, zapisy w Pszczyńskim Centrum
Kultury, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna (sekretariat).
4.Zapis
jest
ważny
po
wypełnieniu
karty
wraz
z
oświadczeniami
i wpłaceniu należności za półkolonie w kwocie 120 zł (z Gminną Kartą Dużej Rodziny 110
zł) za 1 tydzień (turnus).
5.Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej wraz z
oświadczeniami, zapoznanie się z regulaminem i uregulowanie całości opłaty za
wypoczynek. Obowiązuje płatność pełnej kwoty za cały turnus.
6.Opłaty należy dokonać w chwili zapisu. Płatności dokonujemy w kasie Pszczyńskiego
Centrum Kultury, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna (możliwość wpłaty gotówką lub kartą).
7.O uczestnictwie w półkolonii decyduje kolejność zapisów.
8.Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia i odbierania dziecka
z miejsca zbiórki.
9.Uczestnicy są zobowiązani zgłaszać do wychowawców wszelkie problemy – zdrowotne, w
grupie rówieśniczej, czy inne, niepokojące ich sytuacje.
10.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonane przez innych uczestników.
11.Zachęcamy do tego, aby nie zabierać na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
12.Korzystanie z telefonów komórkowych jest możliwe tylko w czasie wyznaczonym przez
wychowawcę grupy lub kierownika półkolonii, np. podczas przerw.
13.Zajęcia w czasie półkolonii odbywają się pod stałą opieką wychowawców według
opracowanego harmonogramu. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we
wszystkich organizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i
kierownika półkolonii. Uczestnicy półkolonii mają bezwzględny obowiązek stosowania się
do poleceń opiekunów. Uczestnik bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku lub
wyznaczonego pomieszczenia.
14.Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu w miejscu pobytu.
15.W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (nie stosowanie się do poleceń
opiekunów, stwarzanie zagrożenia dla siebie lub innych, celowe niszczenie mienia i
niestosowanie się do regulaminu itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników, bez zwrotu
kosztów.
16.Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii w trakcie jego trwania odpowiadają
rodzice lub opiekunowie.
17.Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii.

