REGULAMIN PÓŁKOLONII: WAKACJE POD ŻAGLAMI
Opiekunowie dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do
wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w
sposób przyjemny i pożyteczny.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do:
1. Zapewnienia bezpiecznej drogi dziecka na miejsce zbiórki i z powrotem.
2. Zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy.
3. Dziecko może odebrać tylko osoba, której dane pierwszego dnia rodzic/opiekun przekazuje
instruktorowi.
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie są zobowiązani
napisać stosowne oświadczenie.
5. Zaopatrzenia dziecka w:
a) odpowiednią odzież wierzchnią (t.j. kurtkę przeciwdeszczową),
b) nakrycie głowy,
c) ubranie na zmianę,
d) krem z filtrem,
e) drugie śniadanie.
Uczestnicy zobowiązani są do:
1. Poszanowania innych uczestników zajęć.
2. Noszenia podczas zajęć na wodzie kamizelek asekuracyjnych.
3. Stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie.
4. Wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna.
5. Informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania żądanych ćwiczeń o swej
każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie
ćwiczeń.
6. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko po uprzednim
wyrażeniu na to zgody przez instruktora lub opiekuna).
7. Przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin
rozpoczęcia zajęć i posiłków.
8. Przy sile wiatru powyżej 4 stopni w skali Beauforta zajęcia na wodzie nie odbywają się z powodów
bezpieczeństwa.
9. Przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w miejscu wypoczynku.
10. Dbania o sprzęt zarówno własny jak i powierzony przez instruktora lub opiekuna.
11. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo
zabronione i grozi natychmiastowym wydaleniem na koszt rodziców/opiekunów.
12. Samowolne oddalanie się podczas zajęć bez zgody opiekuna jest surowo zabronione.
13. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają finansowo jego rodzice lub prawni
opiekunowie.
14. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności punktu 10, 11, 12 przez
uczestnika, uprawnia opiekuna do podjęcia decyzji o jego wykluczeniu z zajęć. W razie zaistnienia
takiej sytuacji, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do odebrania dziecka, w trybie
natychmiastowym, na własny koszt i we własnym zakresie. W takim wypadku Organizator nie zwraca
niewykorzystanych kosztów uczestnictwa w zajęciach.
15. Zakazu filmowania i robienia oraz publikacji zdjęć naruszających godność pozostałych
uczestników i kadry.
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