WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE ZORGANIZOWANYM
PRZEZ EKOLOGICZNĄ WIOSKĘ DZIECIĘCĄ „ZAROŚLAK”
1.

2.

Informacje dla rodziców
 Dla rodziców telefony komórkowe do kontaktu znajdują się na stronie internetowej Eko – Wioski
„Zaroślak” Brzozowe Błota 12.
 Organizator nie odpowiada za wartościowe przedmioty przywiezione przez dzieci.
 Z telefonów komórkowych uczestnicy obozu będą mogli korzystać w czasie ciszy poobiedniej w godz.
13.45 – 15.00 (aby nie dezorganizować zajęć z dziećmi)
 Jeżeli dziecko przyjmuje leki prosimy o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego. Leki należy przekazać
wychowawcy przed odjazdem dzieci w oddzielnym woreczku wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz
opisem dawkowania.
 Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inną osobę, nie będącą prawnym opiekunem dziecka należy
wcześniej przekazać pisemne upoważnienie do odbioru z wpisanym nr dowodu osobistego osoby
upoważnionej przez rodziców.
 Prosimy o terminowe przekazanie karty kwalifikacyjnej, która jest niezbędnym dokumentem
upoważniającym do zabranie dziecka na obóz.
 Za szkody zawinione przez uczestnika w majątku ośrodka oraz podczas podróży odpowiadają jego rodzice
lub opiekunowie. Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania w stosunku do uczestnika środków
dyscyplinarnych, łącznie z odesłaniem do domu na koszt rodziców bez zwrotu części należności za
niewykorzystaną część pobytu, w przypadku rażącego łamania regulaminu ośrodka i uczestnika obozu.
 ZASTRZEGA SIĘ ZMIANĘ PROGRAMU ORAZ MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA IMPREZY Z PRZYCZYN OD NAS
NIEZALEŻNYCH.
 Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystanie zdjęć oraz filmików (związanych z
imprezami obozowymi) uczestnika do celów marketingowych (katalog, folder, strona internetowa itp.) pod
warunkiem, że zdjęcia i filmiki zostały wykonane w czasie trwania turnusu.
Rezygnacja

Należy zgłosić pisemną rezygnację do Organizatora.
Koszty ponoszone przez uczestnika:





Przepada zaliczka
50% ceny imprezy – przy rezygnacji 7 dni przed rozpoczęciem imprezy
90% ceny imprezy – przy rezygnacji w dniu wyjazdu
Odstępując od umowy uczestnik może wskazać na swoje miejsce inną osobę i przekazać jej swoje
uprawnienia
 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczeń których nie wykorzystał w czasie trwania koloni / obozu z
przyczyn leżących po stronie uczestnika
Nieszczęśliwe wypadki, śmierć członka rodziny lub zły stan zdrowia potwierdzony wypisem ze szpitala są
Podstawą do zwolnienia uczestnika z wyżej wymienionych warunków rezygnacji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania siły wyższej.
4. Organizator wykupuje ubezpieczenie grupowe dla uczestników poszczególnych turnusów.

Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i regulaminem i w pełni je akceptuję.

………………………………………………………………………………..
Podpis rodzica (opiekuna)

