Regulamin półkolonii
„WAKACJE W MIEŚCIE. LETNI POCIĄG DO SZTUKI”
Postanowienia ogólne:
1. Opiekunowie podczas organizowanych półkolonii dokładają wszelkich starań, aby
stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne
uczestnictwo w życiu grupy oraz organizować zajęcia programowe w sposób
bezpieczny i przyjemny.
2. Miejscem zbiórki początkowej i końcowej jest zawsze Fundacja ARS (ul.
Nowowiejskiego 15/15a, Poznań).
3. Rodzice/opiekunowie uczestników zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania
uczestnika do Fundacji Ars oraz do informowania w przypadku planowanego
późniejszego przybycia.
4. Dziecko odbiera rodzic lub osoba upoważniona do tego pisemnie. Każdorazowe
zmiany muszą być zgłaszane kierownikowi lub wychowawcom na piśmie.
5. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników są odpowiedzialni materialnie za szkody
wyrządzone przez swoje dzieci.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt, telefony, pieniądze lub inne
wartościowe rzeczy pozostawione podczas pobytu (w Fundacji ARS, MPK, teatrze
itp.), które nie zostały zdeponowane u opiekuna grupy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie dnia/tygodnia

bez

konieczności powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów uczestników (np.
zmiany spowodowane warunkami pogodowymi lub interakcją z grupą)
8. Organizatorzy ww. półkolonii zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków
dyscyplinarnych w stosunku do uczestników (włącznie ze skreśleniem z listy
uczestników) w przypadku rażącego łamania zasad i regulaminu.
9. Podczas trwania półkolonii tworzona jest fotorelacja dostępna dla uczestników i ich
rodzin na oficjalnej stronie Fundacji Ars na Facebooku. Zgoda na publikację zdjęć
znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

I Zasady uczestnictwa dziecka:
1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia opłaty za cały turnus w
wysokości 380 zł od razu przy zapisie lub w dwóch ratach po 190 zł, z czego 190 zł
stanowi bezzwrotna kaucja a pozostała kwota 190 zł jest płatna najpóźniej na 2
tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.
2. Aby zapisać dziecko na półkolonie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny
pod adresem https://goo.gl/o41X2u oraz dokonać wpłaty całości – 380 zł lub
kaucji – 190 zł. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest także na stronie internetowej
www.ars.org.pl,
3. Wpłaty można uiścić wyłącznie na konto bankowe:
Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars
ul. Nowowiejskiego 15/15a
61-732 Poznań
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
09 2030 0045 1110 0000 0284 6990
W tytule wpisując:
„(imię i nazwisko dziecka), datę turnusu”
4. Turnusy o zmniejszonej liczbie dni (15.08 jest dniem wolnym od pracy) są odpłatne
kolejno
8A – 13.08.-14.08.2018 – 150 zł
8B – 16.08.-18.08. 2018 – 150 zł
Można zapisać dziecko na cały tydzień nr 8.

5. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni pobytu dziecka. Wyjątkiem
jest rezygnacja z udziału na tydzień przed turnusem. W tym przypadku zwracana jest
kwota umniejszona o bezzwrotną kaucję.
6. Fundacja nie wystawia Faktur VAT, a jedynie rachunki oraz potwierdzenia wpłaty KP.
7. Rezerwacje telefoniczne bez dostarczenia formularza i potwierdzenia wpłaty nie są
uznawane.
II Uczestnicy mają prawo do:
- bezpiecznego i spokojnego pobytu w Fundacji Ars;
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach w ramach
organizowanych wakacji;
- korzystania ze sprzętów i pomieszczeń znajdujących się w Fundacji Ars, a służących do
zabawy i warsztatów artystycznych przy jednoczesnym pozwoleniu kierownika lub
wychowawców;
- oceniania i wyrażania swoich myśli na temat przeprowadzanych zajęć;
- zabawy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
III Uczestnicy mają obowiązek:
- stosować się do regulaminu przeciw pożarowego, ruchu drogowego, MPK, Fundacji Ars i
innych instytucji, w których przebywa wraz z grupą;
- przychodzić punktualnie na godzinę, w której zaczynają się zajęcia;
- słuchać kierownika i wychowawców grupy oraz wykonywać ich polecenia;
- trzymać się grupy i nie odchodzić od niej podczas wyjść itp.;
- zgłaszać wszystkie wyrządzone szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego zachowania
wychowawcom grupy;
- szanować cudzą i osobistą własność;
- doceniać i szanować pracę innych;
- zachowywać się kulturalnie w miejscach publicznych;
- zgłaszać opiekunom grupy zły stan zdrowia i inne niebezpieczne sytuacje zagrażające
bezpieczeństwu uczestnika jak i całej grupy.
IV Przykładowy regulamin obowiązujący uczestników półkolonii

1. Bądź życzliwy i koleżeński. Zaopiekuj się młodszym uczestnikiem półkolonii.
Zwracaj się do wychowawcy ze wszystkimi kłopotami.
2. Patrz, obserwuj, myśl i wyciągaj wnioski. Mniej głowę otwartą, jeżeli wiesz
więcej, naucz innych. Jeżeli wiesz mniej, ucz się od innych. Krytykuj twórczo.
3. Uśmiechaj się! ☺
4. Okazuj sympatyczną gotowość do wykonywania zadań.
5. Delektuj się posiłkiem a nie rozmową.
6. Bądź sobą.
7. Szanuj własność osobistą i cudzą.
8. Szukaj rozwiązania nierozwiązanych tym regulaminem spraw u wychowawcy.

