Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
Ostoja 10, 72-005 Przecław
tel./fax: 91 483 54 50; e-mail: ekoedukacja@zut.edu.pl

REGULAMIN PÓŁKOLONII – lato 2019
1. Organizatorem półkolonii jest Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.
2. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką wychowawcy w godzinach 8.00 – 16.00.
3. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczny dojazd dziecka do Ośrodka w Ostoi i jego powrót.
4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy.
5. W przypadku, gdy dziecko odbiera inna osoba niż rodzic/opiekun, rodzic/opiekun jest zobowiązany zgłosić powyższy
fakt wychowawcy wraz z upoważnieniem odbioru (upoważnienie – w karcie kwalifikacyjnej)
6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka, rodzic/opiekun zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie.
7. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż do godziny 16.30.
8. Uczestnicy warsztatów mają prawo do:
- udziału we wszystkich atrakcjach oferowanych przez organizatora
- korzystania ze wszystkich sprzętów oraz materiałów niezbędnych do realizacji programu warsztatów
- spokojnego wypoczynku
9. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
- przestrzegać regulaminu uczestników półkolonii i podporządkować się poleceniom wychowawcy
- przestrzegać ramowego programu dnia
- brać udział w realizacji programu warsztatów
- szanować mienie i pomoce dydaktyczne
- zgłaszać wychowawcy wyjście po zakończeniu zajęć (w przypadku samodzielnego powrotu)
- zachowywać się grzecznie i kulturalnie
10. Samowolne oddalenie się od wychowawcy, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawcy,
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z
udziału w warsztatach.
11. Za szkody wyrządzone przez dziecko na mieniu Ośrodka lub innych uczestników warsztatów, odpowiedzialni są
rodzice/opiekunowie.
12. Warunki uczestnictwa w półkoloniach:
- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (karta kwalifikacyjna uczestnika: pkt. I (termin i grupa) oraz pkt. II)
wraz z wymaganymi zgodami wskazanymi w karcie
- zapoznanie się i podpisanie regulaminu uczestnictwa,
-zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO (dostępna na www.ostoja.zut.edu.pl wraz z regulaminem i informacjami
organizacyjnymi dotyczącymi półkolonii),
- dokonanie wpłaty w terminie określonym w regulaminie.
13. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości zmiany zadeklarowanego w formularzu zgłoszeniowym terminu
warsztatów.
14. Z uwzględnieniem potrzeb wszystkich dzieci zabrania się korzystania ze sprzętu elektronicznego (telefonów
komórkowych, gier elektronicznych, konsol) podczas półkolonii, dopuszcza się czytanie książek.

15. Rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować organizatora o wszelkich dolegliwościach dziecka, nietolerancjach
pokarmowych, alergiach – mogących mieć wpływ na wybór spożywanych posiłków, oraz samopoczucie
i zachowanie dziecka podczas zajęć.
16. Rodzic/opiekun zobowiązuje się nie przyprowadzać chorego dziecka na zajęcia, a jeśli wychowawca zauważy symptomy
choroby podczas przebywania dziecka w Ośrodku, rodzic zobowiązuje się do odbioru chorego dziecka z Ośrodka
wciągu 2 godzin od chwili otrzymania informacji.
17. Aby zgłosić chęć uczestnictwa należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowego (aktualna karta
kwalifikacyjna do pobrania na stronie www.ostoja.zut.edu.pl) na adres e-mail: ekoedukacja@zut.edu.pl lub
dostarczyć bezpośrednio do biura Ośrodka. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz
poprawność wypełnienia kart zgłoszeniowych, organizator informuje o wpisaniu na listę uczestników za pośrednictwem
poczty e-mail, telefonicznie lub osobiście.
18. W terminie 7 dni od momentu otrzymania potwierdzenia przez pracownika Ośrodka wpisania na listę uczestników
półkolonii należy dokonać opłaty. Nieuiszczenie opłaty w tym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
Rodzic/opiekun zobowiązany jest dokonać wpłaty za uczestnictwo w półkoloniach w terminie wskazanym w pkt. 18, na
podany nr rachunku bankowego:
ZUT w Szczecinie, al. Piastów 17
Santander Bank Polska S.A. 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242,
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko dziecka, półkolonie w Ostoi , turnus …. (należy wpisać numer turnusu lub datę)
19. Opłata za udział w półkoloniach wniesiona przez rodziców/opiekunów, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (bez
względu na przyczynę), nie podlega zwrotowi. W przypadku udokumentowanej choroby dziecka możliwe jest
przeniesienie 50% wysokości uiszczonej wpłaty na kolejny cykl kolonii (tj. z zimy na lato, z lata na zimę).
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku gdy nie zbierze się odpowiednia ilość
uczestników.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany punktów programu półkolonii w uzasadnionych przypadkach
(niekorzystne warunki pogodowe, przyczyny niezależne itp.).
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników warsztatów, w szczególności w przypadku
kradzieży/utraty.
23. Rodzic/opiekun zobowiązany jest wyposażyć dzieci w odzież zmienną w tym także obuwie, dodatkowo dzieci do lat 8
także w bieliznę na zmianę. Obuwie i odzież należy dostosować do różnych warunków pogodowych (m. In. szalik,
czapki, rękawiczki, ciepłe buty do zabaw na dworze itp.).
24. Prosimy o nie przynoszenie własnych produktów spożywczych takich jak słodycze i napoje słodzone (dopuszczalna jest
woda lub sok), za wyjątkiem dzieci przebywających na specjalnej diecie (po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem).
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu.

………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna (imię, nazwisko)

