Regulamin półkolonii „Twórczy tydzień w Krzyżowej”
31.01 – 04.02.2022
•

Półkolonia w Krzyżowej przeznaczona jest dla dzieci uczęszczających do klas I-III szkoły
podstawowej, posiadających aktualny Unijny Certyfikat Covid, potwierdzający nabycie
odporności przeciw COVID-19.

•

Przyjęcie osoby wymaga pisemnej zgody rodziców, poprzez wypełnienie karty kwalifikacyjnej
oraz oświadczenia związanego z COVID-19.

•

Uczestnicy ponoszą odpłatność za udział w półkolonii.

•

Opłata za uczestnictwo wynosi 500 zł.

•

Ilość miejsc jest ograniczona.

•

Organizator w ramach opłaty za udział w półkolonii zapewnia materiały do zajęć artystycznych,
realizację warsztatów zgodnie z programem, obiad i ubezpieczenie NNW.

•

Karty kwalifikacyjne (zgłoszeniowe), które są załącznikiem nr 3 do regulaminu, należy przesłać na
adres ada@krzyzowa.org.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Fundacji. Za datę zgłoszenia
przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia do siedziby organizatora wypoczynku.

•

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24.01.2022. Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionej
Karty kwalifikacyjnej (załącznik nr 3) na ww. adres

•

Kwalifikacji kandydatów do udziału dokonuje komisja składająca się z organizatora (MDSM
Krzyżowa).

•

Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia jedynie wybranych osób.

•

Decyzja o przyjęciu uczestnika zostaje podjęta na podstawie terminu przesłanych zgłoszeń oraz
weryfikacji spełnienia kryteriów rekrutacyjnych (wiek, aktualny Unijny Certyfikat Covid)

•

Zgłoszenie udziału w półkoloniach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.

•

Zakwalifikowany uczestnik powinien dokonać całościowej wpłaty najpóźniej do 28.01.2022 na
konto:
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Konto: BZ WBK S.A. 1 O/Świdnica
03 1090 2369 0000 0006 0201 9216 SWIFT Code: WBKPPLPP
z dopiskiem: półkolonie +imię i nazwisko uczestnika.

•

W przypadku rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

•

W przypadku niemożności przybycia istnieje możliwość zastępstwa pod warunkiem spełnienia
kryteriów kwalifikacyjnych. Należy poinformować o tym organizatora półkolonii.

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki oraz
za zniszczenia i utratę rzeczy osobistych uczestników zajęć.

•

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie warsztatów, zmian w programie zajęć
oraz niezależnych od Organizatora zmian w składzie kadry pedagogicznej.

•

Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują
się niestosownie.

•

W związku ze stanem pandemii COVID-19 uczestnicy i kadra zapoznali się i zobowiązują się do
przestrzegania aktualnych wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących wypoczynku dzieci i
młodzieży. (załącznik nr1)

•

W związku ze stanem pandemii COVID-19 wypoczynek jest organizowany zgodnie z aktualnymi
wytycznymi GIS, MZ i MEN dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży. (załącznik nr1)

•

Uczestnicy zapoznali się z procedurami Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego na
czas pandemii. (załącznik nr 2).

Krzyżowa, 12.01.2022

