
REGULAMIN ZIMOWISKA
„W 5 dni Dookoła Świata”

Organizatorzy i opiekunowie dołożą wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do
wypoczynku a zarazem umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zaplanowanych zajęciach i
zabawach. Aby wszyscy mogli spędzić czas aktywnie, bezpiecznie i w dobrej atmosferze, potrzebne nam są
zasady, do których wspólnie się zastosujemy:

1. Organizatorem zimowiska „W 5 dni Dookoła Świata” jest Hotel Korona…………………….
2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line lub osobiście oraz

uregulowanie opłaty. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Zapisy na zimowisko „W 5 dni Dookoła Świata” mogą być dokonane:

a) osobiście w biurze hotelu Korona, ul. Nowowiejska 39, 07-415 Kruki oraz w biurze Mówiącego Kija, ul. 11
Listopada 92, 07- 410 Ostrołęka
c) On- line na stronie Hotelu Korona…………….lub Mówiącego Kija www.mowiacykij.pl
d) w terminie: 10-14 lutego 2020
(minimalna liczba uczestników – 10 osób, a maksymalna – 15 osób)

5. Koszt 5 dniowego turnusu to 600 złotych bru�o za osobę. Koszt jednego dnia 120 złotych brutto za osobę.
6. Rezerwując zimowisko „W 5 dni Dookoła Świata” trzeba dokonać płatności za wszystkie pięć dni, bądź

zadatku w wysokości jednio-dniowej opłaty 120 zł, wówczas pozostałą część należności reguluje się w dniu
rozpoczęcia zajęć.

7. W przypadku rezerwacji i płatności on-line, płatność musi być dokonana niezwłocznie po dokonaniu
rezerwacji. Natomiast w przypadku wybrania opcji płatności gotówką, musi być ona dokonana w biurze
hotelu Korona lub biurze Mówiącego Kija.

8. Płatność przelewem musi być dokonana na konto: 37 89230008 0124 9064 2012 0001
9. Po uiszczeniu opłaty rezerwacja jest uznana za gwarantowaną.
10. Turnus zimowisko „W 5 dni Dokoła Świata” trwa 5 dni (od poniedziałku do piątku), opieka i zajęcia odbędą

w godzinach 7:30 – 16:30.
11. Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby upoważnione w karcie kwalifikacyjnej. Opiekunowie są

odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca zajęć i z powrotem.
12. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego planu turnusu.
13. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i atrakcjach organizowanych podczas turnusu,

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji
programu półkolonii,

14. W trosce o dobrą atmosferę i zabawę w poczuciu wzajemnego szacunku, kadra i uczestnicy starają się
zachować kulturę w słowie i czynie wobec ludzi, z którymi się spotykają – używamy stosownego słownictwa,
staramy się nie przeszkadzać hałasem, jesteśmy wobec siebie uprzejmi, reagujemy, gdy ktoś potrzebuje
pomocy.

15. Wszyscy uczestnicy zimowiska mają obowiązek:
a) wykonywać polecenia wychowawców zimowiska
b) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
c) szanować rzeczy, które otrzymają do użytku i przestrzegać czystości na terenie obozu
d) nie oddalać się bez zezwolenia wychowawcy z terenu prowadzenia

zajęć
e) zgłaszać opiekunom grup wszelkie przypadki rażącego naruszenia zasad obowiązujących na
zimowisku

16. Za szkody wyrządzone przez dziecko, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.



17. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników zimowiska, bez
zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w
zimowiskach.

18. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zimowiska oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy, aby nie
przynosić na zimowisko cennych przedmiotów, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itd.

19.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny
będzie do wglądu w jego siedzibie.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu, gdy nie zostanie osiągnięta
minimalna liczba uczestników w grupie. Organizator będzie informował o takiej sytuacji osoby
bezpośrednio zainteresowane udziałem w zimowisku. Jeżeli klient nie będzie
zainteresowany innym terminem organizator zwróci wpłaconą kwotę.

21. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie uczestników zajęć oraz umieszczanie ich na
stronie internetowej, innych portalach społecznościowych organizatorów dla celów promocyjnych.

22. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to
zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować organizatorów o swojej decyzji na piśmie, jeszcze przed
rozpoczęciem zimowiska.

Życzymy niezapomnianych przygód !

----------------------------------------------------
Podpis opiekunów/ rodziców


