Regulamin
Uczestnictwa w kolonii feryjnej organizowanych przez
Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
I. Założenia ogólne
1. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej jest
organizatorem półkolonii feryjnych w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Celem organizacji zajęć jest:
 rekreacja i wypoczynek dzieci pozostających na terenie miasta w okresie wakacji lub
ferii zimowych,
 rozwój zainteresowań oraz talentów sportowych uczestników półkolonii,
 rozwój osobowości dzieci i promowanie postaw społecznie pożądanych,
 kształtowanie umiejętności organizowania własnego czasu wolnego.
II. Zasady uczestnictwa
1. Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat (roczniki 2001-2011).
2. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest:
 wypełnienie
formularza
rekrutacyjnego
znajdującego
się
na
stronie
www.azs.po.opole.pl,
 dokonanie wpłaty w wysokości 260 zł na rachunek bankowy AZS KU PO najpóźniej
na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu,
 o przyjęciu dziecka na listę decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zasady uczestnictwa:
 turnus półkolonii trwa od 15 do 19.01.2018 oraz od 22 do 26.01.2018,
 za doprowadzenie oraz odbiór dziecka w dniach i godzinach zbiórki odpowiedzialni są
rodzice, opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione,
 uczestnicy kolonii zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad zawartych
w przedstawionych im regulaminach, w szczególności w regulaminach obiektów
sportowych, regulaminach przeciwpożarowych, itd.
 w przypadku nagannego zachowania dziecka podczas zajęć kierownik półkolonii
może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczestników, wówczas opiekun jest
zobowiązany odebrać dziecko na własny koszt,
 skreślenie dziecka z listy uczestników turnusu nie uprawnia do zwrotu wniesionej
opłaty,
 każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania podczas zajęć stroju
narciarskiego lub sportowego dostosowanego do dyscypliny i ew. warunków
pogodowych panujących danego dnia,
 za zabezpieczenie sprzętu narciarskiego dla uczestników odpowiedzialny opiekun
prawny
 w przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii w terminie późniejszym niż na 3 dni
przed jej rozpoczęciem dokonane opłaty nie będą zwracane.
III. Obowiązki organizatora kolonii
1. Kierownika oraz wychowawców wyznacza koordynator kolonii z ramienia AZS KU PO
spośród osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia zajęć z dziećmi.
2. Obowiązki wychowawców półkolonii:

 Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami zajęć w określonych
regulaminem godzinach prowadzenia zajęć,
 sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników regulaminów pobytu na
kolonii, ze szczególnym naciskiem na respektowanie zasad bezpieczeństwa,
 współdziałanie z kierownictwem i pozostałymi osobami zaangażowanymi
w organizację kolonii w zakresie opieki nad dziećmi i realizacji programu,
 dbałość o wysoką jakość prowadzenia zajęć.
3. W ramach wniesionej opłaty za pobyt dziecka organizator zapewnia: II śniadanie i
obiad, transport, karnet narciarski i ubezpieczenie NNW.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za utratę przez uczestników cennych
przedmiotów (pieniądze, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, itp.)
IV. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się na podstawie statutu
AZS KU PO oraz przepisów wyższego rzędu.

