REGULAMIN PŁATNYCH PÓŁKOLONII DLA DZIECI „WILCZE GNIAZDO” W KLUBIE WILKOWYJE MCK
1.

Organizator:
Organizatorem półkolonii jest Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy
NIP: 646 27 07 493
Kontakt: Klub Wilkowyje MCK, ul. Szkolna 94, 43-100 Tychy, tel. 691 770 344, e-mail: klub@mck.tychy.pl

2.

Małe formy wypoczynku organizowane są podczas jednego 5-dniowego turnusu w dniach: 18-22.02.2019 r.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do godziny 15:30, natomiast dzieci mogą przebywać pod
opieką Organizatora od 8.30 do 16.00.

3.

WARUNKI NABORU I UCZESTNICTWA
a) Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci z I-VI klasy szkoły podstawowej.
b) Nabór na małe formy wypoczynku:
Zapisu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do pobrania ze strony www.kultura.tychy.pl
(lub z biura Klubu Wilkowyje). Wypełnione dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej do biura Organizatora
w dniach od 16 stycznia godz. 16.00 do wyczerpania limitu miejsc.
c) O przyjęciu na turnus decyduje kolejność zgłoszenia (na podstawie numeru przyjęcia zgłoszenia przez pracownika
Klubu Wilkowyje)
d) Liczba miejsc ograniczona (max. 25 osób na turnus).

4.

OPŁATY
Udział dziecka w półkoloniach jest płatny, częściowo dofinansowywany przez miasta Tychy.
Opłata za turnus wynosi 250 zł za osobę – w tym koszty ciepłego posiłku.
Wpłaty za udział dziecka w półkoloniach należy dokonać najpóźniej do 31 stycznia 2019r. na rachunek bankowy
Organizatora: 44 1240 1330 1111 0010 7505 0767 PEKAO S.A. wpisując w tytule: Półkolonie „Wilcze Gniazdo” oraz
imię i nazwisko dziecka (np. Półkolonie „Wilcze Gniazdo” - Jan Nowak). Prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na
adres: klub@mck.tychy.pl
Brak zapłaty w tym terminie, będzie traktowany przez Organizatora jako rezygnacja z uczestnictwa w turnusie.

5.

REZYGNACJA
O rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach Opiekun prawny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora
oraz kierownika półkolonii:
a) W przypadku rezygnacji z udziału w turnusie najpóźniej na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem, Organizator jest
zobowiązany zwrócić zgłaszającemu całą wniesioną opłatę.
b) W razie rezygnacji z udziału w turnusie w czasie jego trwania w sytuacjach losowych (np. choroba dziecka)
Organizator zwraca część opłaty wyłącznie za dni, w których dziecko nie bierze udziału w turnusie - 20% opłaty za
każdy dzień. Zwrot kosztów jest możliwy wyłącznie na podstawie pisemnej prośby wnoszącego opłatę do Dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury w Tychach złożoną drogą mailową (klub@mck.tychy.pl) lub tradycyjną (w biurze Klubu
Wilkowyje) jedynie podczas trwania półkolonii. Pisma o zwrot kosztów po zakończeniu turnusu nie będą
respektowane.

6. Bezpieczeństwo w drodze:
a) Opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki, gdzie odbywają się zajęcia
w ramach turnusu i z powrotem.
b) W przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek przedstawienia
Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę okoliczność.
c) Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej, za wyjątkiem sytuacji
samodzielnego powrotu do domu, o którym mowa wyżej.
d) W wypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.30, organizator zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby
o tym zdarzeniu.
7.

Organizator zapewnia wyżywienie - ciepły posiłek. Firma cateringowa zostanie wyłoniona zgodnie z Regulaminem
Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach na drodze zapytania ofertowego umieszczonego na BIP.

8.

Prawem uczestnika półkolonii jest udział we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
w czasie trwania turnusu ‐ korzystanie ze wszystkich atrakcji przewidzianych do realizacji programu oraz wyżywienia.

9.

Obowiązki uczestnika małych form wypoczynku to: stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć
prowadzonych przez opiekunów oraz instruktorów oraz ich poleceń, branie udziału we wszystkich zajęciach
programowych, przewidzianych w trakcie turnusu, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zachowanie higieny osobistej,
szanowanie pomocy dydaktycznych, przestrzeganie zasad ruchu drogowego pieszych.

10. Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna niesubordynacja,
niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
11. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom małych form wypoczynku oraz osobom trzecim
odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w
całości jego opiekunowie prawni.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć w sytuacji koniecznej.
13. Wykaz przedmiotów potrzebnych do udziału w zajęciach podczas małych form wypoczynku:
‐ obuwie zmienne (trampki, adidasy),
‐ odzież odpowiednia do pogody (zwłaszcza podczas wycieczek).
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania małych form
wypoczynku oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zwracamy się
z prośbą o nie przynoszenie na małe formy wypoczynku cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy,
muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
15. Opiekunowie prawni mają obowiązek przekazać wychowawcy pisemną informację o problemach zdrowotnych dziecka
(jeżeli takie istnieją) wraz z pisemną informacją o braku przeciwwskazań do udziału w w/w zorganizowanym wypoczynku,
w tym m.in. w zajęciach ruchowych.
16. Miejskie Centrum Kultury nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków (dzieci, które są
objęte ubezpieczeniem zbiorowym w szkole są chronione przez cały czas). Dziecko, które nie jest ubezpieczone od
następstw nieszczęśliwych wypadków przez rodzica lub opiekuna prawnego nie może brać udziału w organizowanych
zajęciach podczas półkolonii.
17. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad
jego organizowania i nadzorowania.

