REGULAMIN PÓŁKOLONII
1. Organizatorem półkolonii jest firma działająca w oparciu o Ustawę o usługach turystycznych:
Oskar Wysocki
os. 2 Pułku Lotniczego 46/55
37-870 Kraków
NIP: 675-134-31-52
Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Małopolskiego
Z/28/2015.
2. Przed zgłoszeniem udziału w Półkolonii Uczestnik lub rodzice (opiekunowie) uczestnika
powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
3. Uczestnictwo w półkolonii możliwe jest tylko wtedy gdy rodzic (opiekun):








dokonał wcześniejszej rezerwacji miejsca mailowo o treści: imię i nazwisko
uczestnika półkolonii + data urodzenia + turnus (I/II/III...) + rodzaj półkolonii
(półkolonie windsurfingowe lub półkolonie rekreacyjno-sportowe)
numer telefonu: 516-621-941, 506-955-395
mail: biuro@mrshark.pl,
dostarczył mailowo skan podpisanego regulaminu w ciągu 2 dni od rezerwacji
miejsca,
wpłacił zadatek do 2 dni od zarezerwowania miejsca w wysokości 200,00 zł
(brak wpłaty zadatku oraz nie dostarczenie umowy w w/w terminie powoduje nie
uwzględnienie uczestnika w półkolonii z jednoznacznym wpisaniem na jego miejsce
uczestnika z listy rezerwowej),
najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem turnusu dokonał pełnej płatności za
turnus na nr konta: 75 1140 2004 0000 3502 7553 4252,
dostarczył pierwszego dnia turnusu następujące dokumenty:
- kartę kwalifikacyjną dziecka
- zgodę na odbiór dziecka przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie

4. Rezygnacja z udziału z Półkolonii może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę
rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez Organizatora.
5. Koszty z rezygnacji z półkolonii:
 do 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu 0,00 zł (organizator zwraca
zadatek)




od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu potrącany jest zadatek
przy rezygnacji krótszej niż 7 dni potrącane jest 100% całkowitej wartości turnusu
(nie zadatku!!!)

6. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę pedagogiczną, zajęcia według programu oraz
ubezpieczenie NNW w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu półkolonii z przyczyn od siebie
niezależnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do
uczestników (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników półkolonii oraz niezwróceniem
płatności za niewykorzystaną część turnusu) w przypadku rażącego łamania zasad
uczestnictwa na półkoloniach.
9. Za szkody spowodowane z winy uczestnika na terenie gdzie odbywają się zajęcia
odpowiadają materialnie rodzice lub prawni opiekunowie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe
uczestników.

