Regulamin uczestnika
O B O W I ĄZ K I U C Z E S T N I K A
1. Aktywnie uczestniczyć w programie półkolonii; brać udział we wszystkich zajęciach
przewidzianych w planie dnia.
2. W kontaktach z ludźmi, szczególnie z koleżankami i kolegami być uprzejmym i uczynnym.
3. Używać zwrotów grzecznościowych i nie używać niecenzurowanych słów.
4. Być dobrą koleżanką lub kolegą w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć sportowych, opiekować
się młodszymi, służyć im pomocą i radą.
5. Wykonywać skrupulatnie wszystkie polecenia kierownika i wychowawców,
6. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek,
7. W czasie wycieczek w plener i zajęć sportowych bezwzględnie podporządkować się poleceniom
prowadzącego zajęcia.
8. Nie oddalać się poza obręb placówki bez zezwolenia wychowawcy.
9. Chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość – ewentualne koszty uszkodzeń lub zniszczeń
pokrywają opiekunowie prawni (rodzice).
10. Dzieci w czasie trwania półkolonii mają zapewnione posiłki: drugie śniadanie, dwudaniowy
obiad i podwieczorek ( owoc ). Prosimy nie pakować dzieciom dodatkowych posiłków ani
słodyczy, ponieważ dzieci dotykają zwierząt, brudnej ziemi, a potem takimi brudnymi rękoma
dotykają jedzenia (przed posiłkami serwowanymi przez Organizatora, wychowawcy pilnują, aby
ręce były umyte).
11. Obowiązuje bezwzględny zakaz karmienia koni! Konie, ze względu na różny stan zdrowia,
mają różne diety, np. Rodezja ma alergię na jabłka i dlatego mają różne wymagania żywieniowe
i mogą być karmione tylko przez swoich opiekunów.

WYRÓŻNIENIA
1. Pochwała przez wychowawcę.
2. Pochwała przez kierownika wobec całej społeczności półkolonii.
3. Dyplom uznania.
4. Nagroda rzeczowa.
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KARY
Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie
poleceń wychowawców i nieprzestrzeganie regulaminu oraz rażące zachowanie, które zagraża
zdrowiu i życiu jego samego i innych, spowoduje:
1. Upomnienie przez wychowawcę.
2. Nagana udzielona przez kierownika wobec całej społeczności półkolonii.
3. Usunięcie z półkolonii (w przypadku konieczności, np. dowozu do domu, pracy rodziców - na
koszt rodziców).
4. Usunięcie z półkolonii może nastąpić również w związku z nadmierną i utrudniającą pracę z
pozostałymi dziećmi ingerencją rodziców (opiekunów prawnych) w realizację programu i
przebieg półkolonii.
O wyborze kary, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników, decyduje
Organizator półkolonii

INNE
1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas wypoczynku
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.( np.
uszkodzenie roweru ).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału w
zajęciach (np. zabrudzenie ubrań).
3. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia : cennych urządzeń, np. telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, drogocennych przedmiotów itp., niekoniecznych do udziału
w zajęciach. Organizator nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
4. Karne skreślenie dziecka z listy uczestników półkolonii skutkowało będzie brakiem obowiązku
zwrotu uiszczonej opłaty.
5. W przypadku rezygnacji z półkolonii na skutek decyzji rodzica lub innej sytuacji
uniemożliwiającej dziecku kontynuacje półkolonii organizator nie zwraca wpłaconej kwoty za
półkolonie.
6.Mamy możliwość podania posiłków t bezglutenowych i bezmlecznych. Informacje o takich
wymaganiach muszą być przekazane przed rozpoczęciem półkolonii.
7.Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują Klienta i wszystkie zgłoszone przez niego
osoby.

Oświadczenia
1.

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany o tym, że dzieci na półkoloniach nie są
objęte dodatkowym ubezpieczeniem NNW.
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2.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem półkolonii, akceptuję jego
postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

3.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych osobowych dzieci przeze mnie zgłoszonych, przez Organizatora w celach
informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Stajni Marcelin, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015r. poz. 2135 z późn.
zm.).
*niepotrzebne skreślić

Poznań, ..........................................................................................................
data i podpis Mamy / Prawnego Opiekuna

Poznań, ..........................................................................................................
data i podpis Taty / Prawnego Opiekuna

........................................................................................................................
Data i podpis uczestnika półkolonii**
** dzieci w wieku szkolnym
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