
REGULAMIN PÓŁKOLONII
Organizowanych przez: Sopot Surf Centrum Piotr Olewiński ul. Hestii 3 81731 Sopot Osoba odpowiedzialna za
projekt półkolonie: Piotr Olewiński tel. 600884433

1. Regulamin niniejszy reguluje prawa i obowiązki uczestników półkolonii organizowanych przez Sopot Surf
Centrum Piotr Olewiński ul. Hestii 3 81731 Sopot. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest zaakceptowanie
przez uczestnika oraz jego prawnych opiekunów regulaminu półkolonii zwanego dalej Regulaminem, najpóźniej
w dniu rozpoczęcia półkolonii.
2. Organizator może dokonać zmian w ofercie w przypadku zaistnienia niezależnych od Organizatora
okoliczności, uniemożliwiających jej realizację.
3. Organizator może odwołać zaplanowane półkolonie w przypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 80%
zaplanowanej liczby uczestników. Odwołanie półkolonii może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed jego
rozpoczęciem.
4. Wpłata zaliczki równoznaczna jest z akceptacją regulaminu półkolonii.
5. Każdy uczestnik półkolonii ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Organizatora.
Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na polisie oraz dostępne są w siedzibie Organizatora.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszając dziecko na półkolonie oświadczają, że dziecko jest zdrowe i nie
ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych.
7. Półkolonie rozpoczynają się w każdy poniedziałek. Uczestnicy powinni stawić się w Rewa Surf ,Rewa
81198,
ul. Rybacka 5A w
dniu rozpoczęcia półkolonii (poniedziałek) od 8:00 do godziny 9:00. W przypadku spóźnienia
należy powiadomić organizatora o terminie przybycia najpóźniej w poniedziałek do godziny 8 rano.
8. Uczestnicy półkolonii powinni być wyposażeni w strój,obuwie sportowe, nakrycie głowy,klapki, ręcznik, krem z
dużą ilością filtrów UV ( 25100 )
9. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do:
• poszanowania praw innych uczestników półkolonii,
• stosowania zasady fairplay w rywalizacji sportowej i zabawie,
• wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna,
• informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania żądanych ćwiczeń o swej każdorazowej
niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń,
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na półkoloniach (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko
po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez instruktora),
• dbania o sprzęt zarówno własny jak i innych uczestników półkolonii, dbania o wyposażenie znajdujące się w
miejscu zakwaterowania i środkach transportu.
10. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione i grozi
wydaleniem z półkolonii na koszt rodziców.
11. Samowolne oddalanie się podczas zajęć oraz opuszczanie terenu kempingu bez zgody opiekuna jest surowo
zabronione.

12. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie półkolonii. W szczególności Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w szkole REWA SURF oraz w miejscu
zakwaterowania.
13. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć i filmików dzieciom podczas trwania półkolonii oraz umieszczanie zdjęć na
stronie www i Fan page Rewa Surf
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika dla celów
marketingowych (między innymi: na stronie internetowej, folderach) pod warunkiem, że wizerunek
utrwalony został w trakcie trwania półkolonii. Klient, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na
wykorzystanie wizerunku w sposób określony w zdaniu poprzednim.
14. Wpłata zaliczki równoznaczna jest z akceptacją regulaminu półkoloni.
15. Za szkody spowodowane przez uczestnika półkolonii na mieniu lub osobie innego uczestnika lub osoby
trzeciej odpowiadają finansowo jego rodzice lub opiekunowie prawni.
16. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności punktu 9, 10 i 11 przez uczestnika
półkolonii, uprawnia kierownika do podjęcia decyzji o jego wykluczeniu z półkolonii. W takim wypadku
Organizator nie zwraca niewykorzystanych kosztów uczestnictwa.
17. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w
przypadku niepełnego udziału w półkoloniach z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada.
18.Rezygnacja z półkolonii.
W przypadku rezygnacji z półkolonii z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni Organizator zwraca zaliczkę w kwocie
1/2 wpłaty.
Przy rezygnacji z półkolonii później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia półkolonii – zaliczka nie ulega zwrotowi.
Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający w momencie
odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem imprezy), wskaże Organizatorowi osobę
spełniającą wszelkie warunki udziału w półkolonii, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki
wynikające z zawartej umowy.
Za zmianę przez Zgłaszającego istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, np. danych osobowych,
może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora
(np. zawarcie nowego ubezpieczenia).
Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika w półkolonii jedynie w formie pisemnej.
19. W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika półkolonii nieprawidłowości w organizacji imprezy, zobowiązany jest
on do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika półkolonii lub Organizatora, w celu
umożliwienia usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania imprezy.
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