REGULAMIN WAKACJI W OAZA KIDS 2018
1.

Organizatorem Wakacji w Oaza Kids jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, ul. Krasickiego 1,
62-035 Kórnik. Zajęcia odbywają się na terenie KCRiS OAZA, a także w miejscach przewidzianych w planie aktualnego
turnusu.

2.

W Wakacjach w Oaza Kids mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-7 lat, chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.

3.

Warunkiem uczestnictwa w Wakacjach w Oaza Kids jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej, oświadczenia oraz uregulowanie
całości opłaty za turnus, najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Odpłatność za jeden turnus to kwota 359,00 zł/dziecko,
którą należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu gotówką w kasie KCRiS OAZA lub zrealizować przelew na
konto KCRiS OAZA: 53 9076 0008 2001 0015 7355 0001, podając w tytule przelewu: Wakacje w Oaza Kids/Imię i nazwisko
dziecka/termin wypoczynku.

4.

Uczestnicy
Wakacji
w
Oaza
Kids
przebywają
pod
opieką
pedagogiczną
i
instruktorską
w godz. 7:30-15:30. Wykaz osób upoważnionych do odbioru dzieci powinien znaleźć się w karcie zgłoszenia dziecka do
Wakacji w Oaza Kids. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie: śniadanie, obiad i podwieczorek.

5.

Zajęcia odbywają się w salach zajęć, w plenerze oraz na basenie, dlatego prosimy o zaopatrzenie dziecka
w wierzchnie odzienie, wygodne lekkie ubranie, przeciwsłoneczne nakrycie głowy, obuwie sportowe na zmianę, strój
kąpielowy, klapki basenowe oraz ręcznik.

6.

Uczestnik Wakacji w Oaza Kids jest zobowiązany do:

- nie oddalania się od instruktora oraz grupy
- przestrzegania regulaminu w Oaza Kids, pływalni, hali sportowej
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż
- uczestniczenia w zajęciach, a w przypadku niedyspozycji zgłaszania tego faktu instruktorowi
- wykonywania poleceń kadry Wakacji w Oaza Kids
- szanowania mienia KCRiS OAZA i własności innych uczestników turnusu
- dbania o higienę osobistą, ład i czystość na terenie KCRiS OAZA
- nie stosowania przemocy wobec innych uczestników.
7.

W przypadku łamania regulaminu Wakacji w Oaza Kids i innych regulaminów KCRiS OAZA, niestosowania się do poleceń
kadry, samowolnego oddalania się od grupy, uczestnik będzie karany upomnieniem, a rodzic/ opiekun poinformowany i w
ostateczności wykluczony z udziału w Wakacjach w Oaza Kids, bez prawa do zwrotu kosztów.

8.

Za szkody wyrządzone przez uczestnika Wakacji w Oaza Kids odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

9.

Organizator Wakacji w Oaza Kids zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników turnusu.
11. Minimalna liczba dzieci na turnusie: 8 osób.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Wakacji w Oaza Kids, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do zapoznania
dziecka z jego treścią.
Miejscowość, data ……………………………………………………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna ……………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka ……….……………………………………………………………………………………
Data urodzenia dziecka …..…………………………………………………………………………………………
Numer telefonu rodzica ………………………………………………………………………………………………

