REGULAMIN PÓŁKOLONII
1. Organizatorem półkolonii jest Takamaki Sp z o.o., Skąpe 110/17, Skąpe 66-213, prowadząca
Rodzinny Park Rozrywki Frajda Park, ul. Golęcińska 27, 60- 626 Poznań, NIP: 9271933211
2. Zapisy na półkolonie odbywają się telefonicznie lub osobiście we Frajda Parku.
3. Uczestników półkolonii obowiązuje niniejszy regulamin półkolonii oraz regulamin Rodzinnego
Parku Rozrywki Frajda Park. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz wypełnienie
formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację tych regulaminów.
4. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 4 do 12 lat.
5. Półkolonie organizowane są w ośmiu pięciodniowych turnusach w dni robocze od
poniedziałku do piątku , zaczynając od 3. lipca.
6. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów w godzinach od 8:00 do 17:00.
7. Dzieci odbierane są z Parku wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
8. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania oraz odbierania
dziecka. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 17:00 Rodzic/ Opiekun zostaje
obciążony kwotą 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
9. Rodzic ma obowiązek poinformować Organizatora o specjalnych potrzebach, zaburzeniach i
alergiach oraz o przyjmowanych przez dziecko lekach.
10. Płatności za półkolonie w wysokości 459 zł należy dokonać osobiście w kasie Parku, lub
przelewem na konto bankowe:
11. Rezygnacja z udziału w półkolonii po rozpoczęciu turnusu z przyczyn leżących po stronie
klienta nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionych opłat.
12. Zajęcia odbywają się pod nadzorem wychowawców według opracowanego plany turnusu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu ze względu na złą pogodę.
13. Uczestnik półkolonii ma prawo do:
- udziału w zajęciach programowych, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas
turnusu,
- korzystania z urządzeń i sprzętu dostępnych na terenie Parku w przeznaczonym do tego
czasie,
- wyrażania swoich poglądów oraz zwracania się ze wszystkimi problemami do
wychowawców,
- wypoczynku i radosnego spędzania czasu.
14. Uczestnik półkolonii ma obowiązek:
- przestrzegać regulaminy oraz stosować się do poleceń wychowawców,
- zabierać ze sobą legitymację szkolną,
- uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych w turnusie zajęciach o ile nie został zwolniony
przez wychowawcę lub lekarza,
- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
- dbać o higienę osobistą, czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie trwania
półkolonii
- szanować kolegów, wychowawców i pracowników
- zachowywać się kulturalnie
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa
- informować wychowawców o złym samopoczuciu lub chorobie
15. Uczestnik lub Rodzic/ Opiekun ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu
należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad
uczestnictwa w półkoloniach.
17. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników oraz za zniszczenia rzeczy
należących do uczestników, dokonanych przez inne dzieci. Zachęcamy, aby nie przynosić na
półkolonie wartościowych przedmiotów.
18. Na półkoloniach obwiązuje bezwzględny zakaz: zakupu, posiadania i picia alkoholu,
posiadania i palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających.
Uczestnikowi nie wolno samowolnie opuszczać terenu Parku oraz oddalać się od grupy bez
poinformowania wychowawcy.
19. Ubezpieczenie NNW dot. osób przebywających w parku w ramach półkolonii
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu w przypadku nie wystarczającej
liczby uczestników. W przypadku odwołania turnusu klient ma prawo ubiegać się o częściowy
zwrot kosztów.
21. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkolonii najpóźniej 5 dni przed
rozpoczęciem turnusu.
22. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkolonii Organizator zobowiązuje się:
- przeprowadzać zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia na terenie parku
- zapewnić drugie śniadanie i obiad
-dbać o bezpieczeństwo i porządek podczas zajęć
23. Klient zgadza się na publikowanie wizerunku dziecka na stronie internetowej Parku i portalu
społecznościowym oraz innych nośnikach reklamy, służących wyłącznie celom
marketingowym lub uatrakcyjnienia pobytu na półkolonii.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z Rodzinnym
Parkiem Rozrywki Frajda Park.

