
REGULAMIN PÓŁKOLONII “ATRAKCJE NA WAKACJE”

1. Definicje

1.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć
je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego
znaczenia:

- Organizator – Lektor Personalny, prowadzony przez Patryk Pallach z siedzibą przy
ulicy Wiejska 2, 44-187 Czarków

- Uczestnik – osoba biorąca udział w Półkoloniach oraz innych formach aktywności
oferowanych przez Organizatora.

- Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług
określonych w ofercie Organizatora na rzecz innego Uczestnika;

- Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą
zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy
z prawnymi opiekunami dziecka;

- Zajęcia/Półkolonie– zajęcia z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym
Regulaminie, prowadzone przez Organizatora;

- Usługi – wszelkie inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać
przedstawione w odrębnej ofercie;

2. Postanowienia ogólne

- Organizator oferuje Zajęcia dla dzieci zgodnie z aktualną ofertą zawartą na
www.lektorpersonany.pl/atrakcje

- Klienci bądź przyszłoroczni klienci ( warunkiem jest wpłacenie zadatku na przyszły
rok ) firmy Lektor Personalny, mają prawo do 5% zniżki na całe Wakacje z Lektorem

- Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Organizatorem odbywa się poprzez
dokonanie rezerwacji miejsca poprzez ankietę (wpłacenie zadatku w wysokości 50%
ceny turnusu do 7 dni od rezerwacji)

- Do 7 dni od wpłaty zadatku bądź całości kwoty, firma Lektor Personalny wywnioskuje
prośbę o wysłanie podpisanego regulaminu oraz karty uczestnika wypoczynku.

- Brak podpisu pod regulaminem oraz kartą uczestnika może skutkować nieprzyjęciem
uczestnika na półkolonie.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie półkolonii i szczegółowym
harmonogramie dnia w przypadku organizowania wyjść poza teren placówki, z
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powodu warunków pogodowych lub z innych przyczyn opiekuńczo-wychowawczych
lub organizacyjnych.

- Organizator ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie Uczestnika w czasie
świadczenia usług, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu
Uczestnika, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje
zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.

- Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo rodzice /
opiekunowie prawni dziecka.

- Opiekunowie zobowiązani są do wcześniejszego przekazania Organizatorowi
wszelkich istotnych informacji na temat stanu zdrowia dziecka mogącego wpłynąć na
funkcjonowanie dziecka w trakcie półkolonii. W przypadku braku takiej informacji
Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia lub wezwać rodzica do
niezwłocznego odbioru dziecka.

3. Uczestnictwo w Zajęciach

- Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 7 do lat 13.

- Rejestracja Uczestników dokonywana jest poprzez system rezerwacji online
wskazany przez Organizatora poprzez link na stronie internetowej:
https://www.lektorpersonalny.pl/atrakcje

- Płatności odbywają się w formie przelewu na wskazane poniżej konto
Nr. Konta Bankowego
ING BANK 68 1050 1285 1000 0092 8860 4581
Tytuł: [nazwa uczestnika], [miejsce atrakcji]

- Organizator nie zapewnia uczestnikom półkolonii wyżywienia. Organizator
przeznaczy czas oraz miejsce na spożycie wcześniej przygotowanych posiłków
przez opiekunów prawnych.

- Uczestnicy obowiązkowo muszą posiadać napój, posiłek oraz nakrycie głowy

- Organizator zastrzega sobie prawo decyzji, czy dzieci osiągają określoną granicę
wiekową i czy mogą korzystać z Zajęć.

- Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć Opiekun tylko za zgodą
organizatora Zajęć.

- Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez Organizatora, a uzyskane w
ten sposób materiały mogą być wykorzystane dla celów promocyjnych i
marketingowych. Zajęcia nie mogą być nagrywane lub fotografowane przez osoby
trzecie.
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- Dziecko biorące udział w Zajęciach pozostaje pod opieką Organizatora przez czas i
na terenie organizowanych Zajęć. Dziecko musi zostać odebrane przez Opiekuna nie
później niż do momentu zakończenia Zajęć.

- Jeżeli opiekun nie odbierze uczestnika na czas, będzie zobligowany zapłacić
organizatorowi karę pieniężną w wysokości poniesionych przez niego kosztów.

- Uczestnictwo w Zajęciach możliwe jest wyłącznie po opłaceniu Zajęć. Organizator
ma prawo odmówić udziału Uczestnika w Zajęciach w przypadku braku niniejszej
opłaty.

- W przypadku braku obecności Uczestnika na Zajęciach, Klientowi nie przysługuje
zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.

- W razie braku realizacji Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora,
Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości wpłaconego zadatku.

- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie
prowadzonych Zajęć przekazywanych przez prowadzącego Zajęcia.

- Z Zajęć nie mogą korzystać Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne. Organizator
ma prawo odmówić udziału takiego Uczestnika w Zajęciach.

- Wpłata całości opłaty za półkolonie następuje na 14 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem terminu półkolonii.

- W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem
półkolonii Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki, jedynie możliwe
jest zapisanie na to miejsce innej osoby.

4. Odwołanie Półkolonii

- W razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników na turnus tj. mniej niż 17
osób - organizator półkolonii zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu z
całkowitym zwrotem kosztów.

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu/ów półkolonii w przypadku
zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn
stanowiących przypadki siły wyższej z całkowitym zwrotem wpłat klientów.

Harmonogram Półkolonii

Program zajęć będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Półkolonie (jako osobna oferta) odbywają się w lokalizacjach:
1. 25-29 sierpnia Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Wielowsi
2. 1-5 sierpnia Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach
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I i V dzień - na miejscu

- Zajęcia plastyczno techniczne- glina samoutwardzalna
- Poszukiwanie zaginionych skarbów
- Zabawy muzyczno - ruchowe
- Turniej Planszówek
- Malowanie w plenerze
- Zabawy na świeżym powietrzu
- Spotkanie i Amerykańskie Zabawy z Native Speakerem

II, III, IV dzień - Wycieczki

- Geosfera Jaworzno - Zwiedzanie z przewodnikiem, Warsztaty, Mini Centrum
Kopernika

- Papugarnia Carmen - Prelekcja, Karmienie Papug
- Bajka Pana Kleksa Katowice - Zwiedzanie, zabawa, warsztaty
- Zoo Chorzów - zapoznanie się z nowymi gatunkami zwierząt
- Kopalnia Guido Zabrze - zwiedzanie z przewodnikiem, Bajtel Szychta, Warsztaty,

Park Edukacyjny

Imię i Nazwisko Uczestnika

Imię i Nazwisko Opiekuna

Adres Zamieszkania

Numer Kontaktowy

Pesel Uczestnika

………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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