WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH w bawialni KUBUŚ.
Organizator: bawialnia Kubuś, ul. Sokolska 1a, 41-219 Sosnowiec
Zgłaszający: Rodzic/opiekun dziecka wymieniony w kwestionariuszu.
1.Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników zajęć jest złożenie u organizatora wypełnionej i
podpisanej umowy/ kwestionariusza ( do odebrania u organizatora), oraz dokonanie wpłaty zaliczki
w wysokości 100zł za wybrany turnus.
2.Pełną opłatę za zajęcia należy wnieść najpóźniej w pierwszy dzień pobytu.
3.W przypadku rezygnacji z zajęć zwrot zaliczki może nastąpić jedynie, gdy organizator lub
zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce. W przeciwnym razie zwrot kosztów
nie jest możliwy.
4.Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus ani nie
uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu w przypadku zaistnienia okoliczności
niezależnych od organizatora lub z powodu zbyt małej ilości uczestników
( wymagane minimum to 10 dzieci na turnusie).W takim przypadku po otrzymaniu dowodu wpłaty
organizator zwraca całość wpłaconej kwoty.
6.Organizator zapewnia codziennie obiad dostarczany przez firmę Cateringową oraz
podwieczorek.
7.Odpowiedzialność i dyscyplina: rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
wobec organizatora za szkody wyrządzone podczas pobytu dzieci na półkoloniach, zobowiązując się
do naprawienia lub pokrycia ich w całości. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu a także do stosowania się
do poleceń organizatorów i opiekunów. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy
w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia kłopotów dyscyplinarnych-min. nagannego
zachowania się uczestnika na zajęciach, pomimo upominania go przez kadrę lub umyślnego
zniszczenia mienia należącego do organizatora lub stanowiącego własność bawialni Kubuś. W takim
przypadku organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia.
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału w zajęciach
(np. zabrudzenia ubrań) oraz za zagubione przedmioty wartościowe.
9.Rodzic/opiekun zobowiązany jest do odebrania dziecka z zajęć do godz. 17:00.
W przypadku spóźnienia ( powyżej 10minut) Opiekun ponosi dodatkową opłatę za opiekę nad
dzieckiem w wysokości 10zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.
10.Opiekun oświadcza, że w przypadku jego dziecka nie ma przeciwskazań do zajęć ruchowych (
ćwiczenia, gimnastyka).
11.Uwagi i sugestie dotyczące półkolonii można zgłaszać w czasie trwania turnusu.

12.Wpłaty za zajęcia prosimy dokonywać gotówką w siedzibie bawialni Kubuś ul. Sokolska 1a,
41-219 Sosnowiec.
13.Zgłaszający, akceptując warunki uczestnictwa wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zawartych w kwestionariuszu w celu prowadzenia ewidencji oraz dla potrzeb rekrutacji.
Dane osobowe uczestnika mogą być wykorzystywane wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb
organizatora.
14.Rodzic/opiekun oświadcza, że zapoznał się z ogólnym regulaminem bawialni Kubuś i go
akceptuje.
15.Pracownicy bawialni mają prawo zażądać okazania dowodu osobistego od osoby odbierającej
dziecko.
16.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

