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REGULAMIN PÓŁKOLONII „Little Explorers – Mali Odkrywcy” 
 Organizator: Evergreen. Szkolenia Michał Marciniak, ul. Sadownicza 32, 54-109 Wrocław Cel: zapewnienie uczestnikom półkolonii czynnego wypoczynku, wraz z przekazaniem wiedzy na temat ciekawych zagadnień dotyczących wiedzy o świecie oraz język angielski w kontekście tematu półkolonii, organizacja czasu wolnego. Termin: półkolonia odbywać się będzie w turnusie (właściwe zaznaczyć):  - czerwiec/ lipiec: 26.06-30.06; 3.07-7.07; 10.07-14.07; 17.07-21.07; 24.07-28.07; - sierpień: 31.07-4.08; 7.08-11.08; 21.08-25.08 Miejsce: siedziba Evergreen. Szkolenia Michał Marciniak, ul. Sadownicza 32, 54-109 Wrocław.  Uczestnictwo: w półkolonii mogą brać udział wyłącznie dzieci w wieku od 7-11 lat, które wcześniej zostały zgłoszone na listę uczestników i uiściły opłatę. 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Lektorów i Opiekunów - pracowników Evergreen. Szkolenia Michał Marciniak od godz. 7:40 do godz.16:20.  2. Rodzice i opiekunowie są proszeni o przyprowadzanie dzieci od godz. 7:40 do godz. 8:30 i odbieranie dzieci uczestników półkolonii nie później niż do godz. 16:20.  3. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka- uczestnika półkolonii na półkolonie 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 stosowne oświadczenie.  6. Rodzice lub opiekunowie uczestników półkolonii są zobligowani do wypełnienia karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.  7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie Regulaminu Półkolonii będzie zgłaszane rodzicom, a w ostateczności będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika półkolonii z udziału w półkolonii bez prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa. 8. Wszyscy 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. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie półkolonii (w tym rodzice),  d. bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do Opiekuna lub Lektora. 9. Inne:  a. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników półkolonii, a dokonanych przez innych uczestników półkolonii.  b. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, spowodowanych czynnikami niezależnymi od organizatora (zła pogoda, brak energii elektr. Itp.) c. Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii.   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.   Miejscowość, data   ……….……………………..  ……………………..……………………..                                                             ………………………………………..…..…..…………….  Podpis rodzica/opiekuna                                                                          Podpis dziecka 


