REGULAMIN POŁKOLONII SKT SZCZECIN
Miejsce półkolonii:
Szczecioski Klub Tenisowy , aleja Wojska Polskiego 127 / od pn – pt w godzinach 7:00 – 16:30.
Prawa uczestnika i rodzica
1. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie dzieci oraz ich punktualny odbiór, nie
wcześniej niż o godz. 16:00 gdyż może to kolidowad z programem półkolonii.
2. Półkolonie mają charakter sportowy z przewagą nauki i doskonalenia tenisa ziemnego.
3. Każdy rodzic ponosi odpowiedzialnośd za stan zdrowia dziecka ( przeciwwskazania do
uprawiania sportu).
4. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania programu dnia. Szczegółowy
harmonogram rozpisany jest na tablicy ogłoszeo w klubie SKT.
5. Ewentualne zwolnienie z zajęd wymaga jest wyłącznie za zgodą wychowawcy.
6. Wszyscy uczestnicy muszą stosowad się do instrukcji trenerów i wychowawców .
7. Zabrania się opuszczad terenu obiektu, na którym organizowane są półkolonie bez wiedzy
opiekuna.
8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia lub problemów zdrowotnych uczestnik powinien
niezwłocznie poinformowad wychowawcę o zaistniałym zdarzeniu.
9. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do szanowania mienia Szczecioskiego Klubu
Tenisowego oraz mienia w miejscach zewnętrznych , publicznych w trakcie wyjśd
plenerowych - programowych.
10. Organizator nie odpowiada za przyniesione cenne rzeczy, które uczestnik posiada w trakcie
trwania półkolonii ( telefony, gry, zegarki itp.)
11. W trakcie trwania półkolonii obowiązuje zakaz z korzystania z telefonu.
12. Każdy uczestnik powinien posiadad Kartę Aglomeracyjną uprawniającą do bezpłatnego
korzystania ze środków komunikacji miejskiej. W przypadku braku karty rodzic powinien
zaopatrzyd dziecko w odpowiednie bilety.
13. Rodzic ma obowiązek zgłosid wychowawcy dyżurnemu obecnośd dziecka na zajęciach oraz
jego wyjście do domu.
14. W związku z uczestnictwem w półkoloniach rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz publikowanie jego zdjęd na stronie
internetowej sktszczecin.pl
Organizator zobowiązuje się:
1. Zapewnid opiekę wykwalifikowanej kadry
2. Przeprowadzenia zajęd zgodnie z harmonogramem dnia ( w przypadku zdarzeo losowych
godziny zajęd programowych mogą ulec zmianie).
3. Stworzyd dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwienia im aktywnego
uczestnictwa w zajęciach oraz organizowanie czasu wolnego w sposób przyjemny
i pożyteczny.
4. Zapewnienia wyżywienia w postaci śniadania, obiadu i podwieczorku
5. W przypadku zagrożenia, wypadku, urazach czy problemach wychowawczych
natychmiast poinformowad rodzica oraz odpowiednie służby ratownicze.

