REGULAMIN kolonii letnich 11.07/22.07.2022 r. w Popowie k/Serocka
1. Uczestnik kolonii zobowiązany jest stosować się do poleceń wychowawców, trenerów,
ratownika, kierownika oraz regulaminu ośrodka.
2. Uczestnik kolonii zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną .
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy
wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu oraz w środkach transportu.
4. Na kolonii obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków
odurzających, a także napojów zawierających kofeinę. Nieprzestrzeganie w/w powoduje
wydalenie uczestnika z kolonii i odesłanie na koszt rodziców (opiekunów) do domu.
5. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
uczestnika podczas podróży i pobytu.
Organizator nie zwraca pieniędzy za
niewykorzystane dni pobytu na kolonii.
6. Jeżeli dziecko zostanie zabrane przez rodziców (opiekunów) przed zakończeniem kolonii
(bez udokumentowanej przyczyny zdrowotnej) rodzice uiszczają pełnopłatną kwotę
wyjazdu dziecka na kolonie ( koszt całkowity 1580 zł ).
7. W trosce o higieniczne odżywianie dzieci zdecydowanie odradzamy wyposażanie dzieci
na podróż w chipsy oraz słodzone napoje gazowane, szczególnie zawierające kofeinę.
Podobnie preferujemy powstrzymywanie się dzieci od spożywania się takowych w
trakcie zimowiska.
8. Korzystanie z telefonu jest możliwe po przybyciu do ośrodka co drugi dzień przed
obiadem.
Ja niżej podpisany oświadczam, że regulamin kolonii jest mi znany.
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