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REGULAMIN KRSU ŻEGLARSKIEGO W FORMIE „PÓŁKOLONII”, „3/4 KOLONII”
Uczestnicy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktywnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach i nie opuszczamy ich;
Stosujemy się do poleceń wychowawców;
Podczas zajęć nie używamy telefonów komórkowych;
Szanujemy siebie nawzajem w słowach i czynach;
Dbamy o higienę i zdrowie;
Nie dotykamy sprzętu znajdującego się na terenie obiektu, poza tym, który wyznaczy nam
wychowawca, instruktor;
Poza teren obiektu wychodzimy tylko pod opieką wychowawcy;
Podczas wycieczek i przemarszów wszyscy idą razem i nikt nie odłącza się od grupy bez zgody
wychowawcy;
W przypadku złego samopoczucia zgłaszamy to wychowawcy;
W przypadku notorycznego niestosowania się do regulaminu dziecko zostaje wypisane
z półkolonii, 3/4kolonii bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu.

Rodzice / opiekunowie:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Za doprowadzenie i odprowadzenie dzieci do miejsca półkolonii/3/4kolonii odpowiadają
rodzice/opiekunowie lub osoby wskazane w karcie zgłoszeniowej;
W przypadku odbioru dziecka przed zakończeniem programu rodzice/opiekunowiezgłaszają
ten
fakt wychowawcy grupy;
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie są zobowiązani
wyrazić na to zgodę;
Rodzice/opiekunowie odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko podczas
półkolonii, 3/4kolonii; organizator nie bierze odpowiedzialności za utracone rzeczy oraz przedmioty
wartościowe;
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich zajęciach sportowych, dziecko nie ma
jakichkolwiek przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa i innych sportów;
W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych będą organizowane alternatywne
zajęcia dla dzieci.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka /podopiecznego/ (zdjęcia i filmy z obozu
na stronie internetowej firmy, portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram
i YouTube)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej
w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz do celów
marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem półkolonii, 3/4kolonii oraz szkoły żeglarskiej
Sopot34 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Data: ……...……….. Podpis opiekuna: ………….………… Podpis dziecka: ………………………..… ☺

Wypełniony i podpisany skan wypełnionego formularza prosimy odesłać na adres:
polkolonie@sopot34.pl (oryginał przyjmiemy na miejscu w pierwszym dniu zajęć)

