
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2020 

1. Organizatorem Półkolonii zimowych 2020 jest Juniorlab Daniel Adamski ul. Zofii Kuratowskiej 25/9 w             

Gorzowie Wlkp.  

2. Półkolonie odbywają się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 1B/6 oraz w miejscach przewidzianych              

w planach wycieczek.  

3. W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci w wieku 8-12 lat, które wcześniej zostaną zapisane na listę                

przez swoich rodziców/opiekunów.  

4. Terminy turnusów:  

Turnus I: 27.01-31.01.2020 
Turnus II: 03.02-07.02.2020 

 

5. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii jest wypełnienie karty zgłoszeniowej na           

stronie www.juniorlab.pl , wpłata zaliczki w wysokości 200 zł za półkolonie, uzupełnienie karty            

kwalifikacyjnej wypoczynku.  

6. Całkowitej opłaty należy dokonać najpóźniej w 5 dni przed rozpoczęciem turnusu.  

7. O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zapisów.  

8. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych (pięciodniowych) turnusach. Juniorlab zapewnia w          

tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 7:00 – 16:00.  

9. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka z miejsca zbiórki do godziny 16:00.  

10. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu.          

Zmiany w harmonogramie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie planów wycieczek i w wyniku złego stanu               

pogody.  

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione         

lub uszkodzone przez Uczestników podczas trwania turnusu, chyba że zostaną one oddane            

Organizatorowi do przechowania.  

12. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń osób poleceń instruktorów.  

13. Uczestnik półkolonii bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku prowadzenia zajęć. 

14. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa          

oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.  

15. W przypadku celowego wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego          

Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.  

16. Ubezpieczenie NW obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć.  

17. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w całości w przypadku odwołania półkolonii przed              

rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu z winy leżącej po stronie             

Organizatora.  

http://www.juniorlab.pl/


18. Choroba dająca podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat musi być udokumentowana            

zaświadczeniem lekarskim dostarczonym do Juniorlab, Gorzów Wlkp. ul. Szarych Szeregów 1B/6 w            

terminie 7 dni od zakończenia leczenia. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości               

70% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu.  

19. W przypadku rezygnacji z półkolonii Juniorlab w terminie 10 dni przed rozpoczęciem półkolonii jest              

uprawniony do potrącenia kwoty w wysokości wniesionej zaliczki tj. 200 zł za uczestnika.  

20. Rezygnacja z udziału w półkoloniach następuje z dniem doręczenia/wpływu pisma zawierającego           

oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach. 

21. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkoloniach najpóźniej na 3 dni przed                

rozpoczęciem turnusu.  

22. Dziecko może być odebrane z półkolonii, jedynie przez osoby upoważnione w Formularzu            

Zgłoszeniowym.  

23. Dziecko każdego dnia udziału w półkolonii musi posiadać ze sobą ubranie zamienne: klapki, koszulka,              

spodnie, bluza.  

24. Organizator zapewnia w czasie turnusu zimne napoje oraz obiad. 

25. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii, których rodzice /           

opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia          

on-line.  

 

 

 

...................................... ................................................ 

Podpis organizatora    Podpis rodzica/opiekuna 


