REGULAMIN PÓLKOLONII Organizowanych przez firmę PTG Twierdza Toruń

§1.Firma PTG Twierdza Toruń reprezentowana przez Jerzego Okońskiego ul. Chrobrego 86, 87-100 Toruń NIP 879-2300-904 zwana dalej Organizatorem zobowiązana jest zorganizować półkolonie zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą.
§2.Regulamin niniejszy reguluje prawa i obowiązki uczestników półkolonii organizowanego przez firmę PTG Twierdza
Toruń , a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest
zaakceptowanie przez uczestnika oraz jego prawnych opiekunów Regulaminu , najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu.
§3.Organizator może dokonać zmian w ofercie w przypadku zaistnienia niezależnych od
Organizatora okoliczności, uniemożliwiających jej realizację.
§4.Organizator może odwołać imprezę w przypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 80% zaplanowanej liczby
uczestników. Odwołanie półkolonii może nastąpić najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.
§5.Wpłata zaliczki równoznaczna jest z akceptacją regulaminu półkolonii
§6.Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszając dziecko na półkolonie oświadczają, że dziecko jest zdrowe i nie ma
żadnych przeciwwskazań do realizacji programu.
§7.Uczestnicy półkolonii powinni stawić się w Forcie IV (siedzibie Firmy PTG Twierdza Toruń w dniu rozpoczęcia
półkolonii (poniedziałek) o godzinie 8.00-9.00:00 W przypadku spóźnienia należy powiadomić organizatora o terminie
przybycia oraz podać swoje dane osobowe.
§8.Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do:
• poszanowania innych uczestników,
• stosowania zasady fair- play w rywalizacji sportowej i zabawie,
• wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna,
• informowania opiekuna przed przystąpieniem do wykonywania żądanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji,
stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń,
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na półkolonii (nie uczestniczenie w zajęciach może nastąpić tylko
po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez instruktora lub opiekuna),
• przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć i posiłków
• przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek,
• dbania o sprzęt zarówno własny jak i innych uczestników,
• dbania o wyposażenie znajdujące się w miejscu półkolonii i środkach transportu.
§9.Samowolne oddalanie się podczas zajęć oraz opuszczanie terenu Fortu IV lub poruszanie się swobodne po obiekcie
bez zgody opiekuna jest surowo zabronione.
§10.Za szkody spowodowane przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo jego rodzice lub prawni opiekunowie.
§11.Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie półkolonii – szczególnie nie zaleca się
przynoszenia na zajęcia telefonów komórkowych i innych wartościowych rzeczy. Kontakt rodzica z dziećmi , może
odbywać się poprzez opiekuna lub recepcję Fortu IV tel. 56 6558236
§12.Opiekunowie zobowiązani są do odebrania uczestnika półkolonii, codziennie do godz.16.00,osobiście lub poprzez
osoby upoważnione pisemnie i po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu opiekunowi
§13.Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w
przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, zaktóre Organizator nie odpowiada.
§14.Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów wyżywienia(15zł/dzień) w wypadku nieobecności zgłoszonej opiekunowi lub
organizatorowi dzień wcześniej.
§15.W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika obozu lub jego opiekuna nieprawidłowości w organizacji imprezy,
zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika obozu lub Organizatora, w celu
umożliwienia usunięcianieprawidłowości w trakcie trwania imprezy.
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