Regulamin Półzimowiska: "Zimowa ART-akademia"
Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu
Kuźnia Artystyczna
1. Organizatorem Półzimowiska jest MOK „Amfiteatr” w Radomiu. Zajęcia
odbywają się w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 5 - Kuźnia Artystyczna, a także
w miejscach przewidzianych w planie aktualnego turnusu.
2. W półzimowisku mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat chyba,
że Kierownik półzimowiska zdecyduje inaczej. Warunkiem uczestnictwa
w turnusie półzimowiska jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej oraz
uregulowanie całości opłaty na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.
3. Turnus półzimowiska zostanie uruchomiony w przypadku uzbierania
minimum 25 uczestników. W przypadku, kiedy liczba ta nie zostanie
przekroczona Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
półzimowiska. W tym przypadku rodzicom, którzy uiścili już opłatę zwracana
jest ona w całości.
4. Zapisy na półzimowisko prowadzone są zarówno osobiście jak i telefonicznie,
decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników to 45 dzieci.
W razie potrzeby tworzona jest również lista rezerwowa.
5. Terminy turnusów półzimowiska: I TURNUS od 28.01.2019r- 01.02.2019 r. (5
dni), II TURNUS od 4.02 – 08.02.2019r. (5 dni). Kuźnia Artystyczna zapewnia
w tym czasie opiekę nad dziećmi w godzinach 7.00-16.30. Rodzice
zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania odbierania dziecka.
W przypadku odbioru dzieci przez inne osoby niż opiekunowie prawni, należy
przekazać organizatorowi pisemne upoważnienie.
6. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według
opracowanego planu turnusu. Organizator zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian.
7. Uczestników obowiązuje zmiana obuwia. Każdy z uczestników zobowiązany
jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na
śniegu, adekwatnych do warunków atmosferycznych (błoto, śnieg, słońce,
wiatr, mróz), w tym m.in.: czapki, szalika, 2 par rękawiczek, ciepłej kurtki
zimowej i spodni, kalesonów/grubych rajstop, ubrań na cebulkę, ciepłych
butów.
8. Kuźnia Artystyczna nie odpowiada za zagubione rzeczy przez uczestników
podczas półzimowiska oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci,
a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy, aby nie przynosić na
półkolonie cennych przedmiotów, np.: telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki itd.
9. Uczestnik półzimowiska zobowiązany jest brać udział we wszystkich
zorganizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców
i kierownika półzimowiska. Dzieci maja zakaz opuszczania budynku,
w którym odbywa się wypoczynek, bez zgody i wiedzy opiekuna.
10. W razie nie subordynacji uczestnika półzimowiska nie stosowanie się do
poleceń opiekunów, wulgarne zachowanie itp. może on zostać skreślony
z listy uczestników półzimowiska, po wcześniejszej rozmowie z Opiekunami,
bez zwrotu kosztów.

11. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika
półzimowiska jego Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy
wyrządzonej szkody.
12. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmie dzieci
zapisane na cały turnus od poniedziałku do piątku. Lista osób objętych
ubezpieczeniem jest zgłaszana ubezpieczycielowi w poniedziałek do godz.
9.00. Uczestnicy półzimowiska zapisani w innym terminie nie podlegają
ubezpieczeniu NNW.
13. Choroba dziecka jest podstawą do możliwości pobytu dziecka na
półzimowisku podczas innego turnusu. Prosimy o jak najwcześniejsze
poinformowanie o nieobecności dziecka. Jest to jedyny możliwy sposób
rekompensaty za utracone dni. Nie zwracamy opłaty.
14. Rezygnacja z półzimowiska po rozpoczęciu turnusu niezależnie do przyczyn
nie uprawnia Klienta do zwrotu wniesionych opłat.
15. Członkom rodzin pracowników MOK „Amfiteatr” przysługuje 75% zniżka na
obydwa turnusy półkolonii.
16. Koszt uczestnictwa: =350 zł za turnus, 20% zniżki za drugie i kolejne dziecko
oraz za udział w dwóch turnusach
17. Posiadacze „Karty Rodzina Plus” maja zniżkę 50% za jeden z wybranych
turnusów.
Warianty rabatów:
- 1 dziecko za 2 turnusy: =350 zł - 1 turnus, za 2 turnus -20% od 350zł = 280 zł,
łącznie= 630 zł;
- 2 dzieci za 2 turnusy:=630zł za 2 dzieci za 1 turnus, za 2 dzieci za 2 turnus=560 zł;
łącznie =1.190 zł
-1 dziecko za 2 turnusy ze zniżką na „Kartę Rodzina Plus” (50%), tj.: =350 zł
(1 turnus), =175 zł (2 turnus), łącznie =525 zł
-2 dzieci za 2 turnusy ze zniżką na „Kartę Rodzina Plus” (50%), tj. za jedno
dziecko =525, czyli łącznie za 2 dzieci =1.050zł
18. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Uczestników
półzimowiska, których Rodzice /Opiekunowie Prawni wyrażą zgodę
na uczestnictwo poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora Karty
Kwalifikacyjnej oraz podpisanie niniejszego regulaminu.
19. Płatność za turnus należy wykonać na konto:
Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu:
Bank S.A. II/O Radom ul. Piłsudskiego 15;
nr konta: 07 1240 3259 1111 0000 2989 9522;
tytułem: imię i nazwisko uczestnika półzimowiska; informacja dotycząca
turnusu.

