REGULAMIN ZAJĘĆ „Animacje na wakacje”
PÓŁKOLONIE 2021

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć wakacyjnych - półkolonii, organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, zwanym dalej „GOKiS”.

I. Organizator półkolonii:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice
II. Termin półkolonii:
od 26 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.– 5 dni
Zbiórka uczestników w godz. 8:00 – 9:00. Rozpoczęcie zajęć o godz. 9:00, zakończenie o godz. 14:00
III. Uczestnicy:
Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 lat
Dzieci odbierane będą przez Rodziców lub przez osobę upoważnioną.
W karcie zgłoszeniowej Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest do wskazania chorób, alergii,
przyjmowanych leków. Uczestnicy półkolonii otrzymują wyżywienie.
IV. Zapisy:
Zapisy na półkolonie odbywać się będą w terminie do dn. 21.07.2021 r. pod nr tel. 71/312 63 10;
mailowo: gokis@prusice.pl lub osobiście w GOKIS
V. Warunkiem uczestnictwa dziecka w półkolonii jest:
• Wypełnienie karty zgłoszeniowej.
• Wpłata należności za półkolonię najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
- gotówką lub
- Przelewem: 67 9583 1019 0200 1078 2002 0001 - w tytule należy wpisać: opłata za półkolonie oraz
imię i nazwisko dziecka
• Akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Półkolonii.
VI. Opłata za półkolonie:
• 350,00zł – jeden turnus, jedno dziecko
• 300,00 zł jeden turnus, dwoje dzieci (opłata dot. jednego dziecka)
VII. Prawa uczestnika półkolonii:
• Uczestniczenie we wszystkich zajęciach.
• Korzystanie ze wszystkich atrakcji, niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
VIII. Obowiązki uczestnika półkolonii:

• Przestrzegać obowiązujących regulaminów.
• Stosować się do poleceń instruktorów.
• Brać udział we wszystkich zajęciach programowych. Zwolnionym z zajęć może zostać jedynie przez
wychowawcę lub lekarza.
• Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w razie zagrożenia poinformować instruktorów półkolonii.
IX. W przypadku wyrządzenia przez dziecko szkód materialnych rodzic/Opiekun zostanie obciążony
kosztami.
X. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zajęć.
XI. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników półkolonii, instruktorów.

__________________________________________
Data, Czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego

