REGULAMIN PÓŁKOLONII
„Lato z Platerkami 2021”
1. Organizatorem Półkolonii „ Lato z Platerkami” jest Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii PlaterZyberkówny z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26, wpisane przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XII Wydz. Gospodarczy KRS pod nr 0000116579, NIP 526 00 20 367
2. Podstawą rezerwacji miejsca w trakcie danego turnusu jest spełnienie warunków: przesłania na
adres: sekretariat@cpz.edu.pl prawidłowo i kompletnie wypełnionego kwestionariusza
zgłoszeniowego oraz wpłacanie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 250zł na zgłoszone dziecko,
niezależnie od ilości turnusów.
3. Podstawą przyjęcia Dziecka na Półkolonie jest wypełnienie kwestionariusza oraz opłacenia całości
kwoty za pobyt Dziecka na Półkoloniach.
4. Przyjęcie dziecka na turnus odbywa się pierwszego dnia każdego turnusu do godz. 10.00 na
podstawie złożenia w oryginale kompletnie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza oraz
wpłacenia opłaty za turnus w pełnej wysokości. W przypadku dokonania wpłaty później niż 3 dni
robocze przed rozpoczęciem turnusu, zgłaszający zobowiązany jest do okazania potwierdzenia
przelewu, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka pod opiekę.
5. Opłat należy dokonywać przelewem z tytułem: imię i nazwisko Dziecka + jakiego/-ich turnusów
dotyczy wpłata na konto bankowe Organizatora nr 56 1750 0012 0000 0000 2648 9407.
6. Cena za turnus tygodniowy wynosi 650 zł. Możliwe są następujące upusty (każdorazowo za
turnus): a) 100 zł z tytułu przynależności do Społeczności Platerkowskiej, b) 50 zł z tytułu rezerwacji z
wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni, c) 50 zł dla drugiego dziecka (rodzeństwo). Upusty udzielane
są na dzień zapłaty i mogą być łączone. Poprzez Społeczność Platerkowską rozumie się dzieci i
młodzież będące Cecylką/-iem, Platerką, Zyberkiem (także in spe tj. od 1 września br.) lub ich
rodzeństwo.
7. Niepełne skorzystanie z oferty Półkolonii upoważnia do żądania zwrotu opłaty w całości lub części
jedynie w przypadku, jeśli spowodowane jest to odwołaniem usługi przez Organizatora lub
przyczynami losowymi.
8. Dziecko na Półkoloniach ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej, poszanowania godności osobistej, szacunku do jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego
traktowania oraz poszanowania własności.
9. Dziecko powinno postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami
obowiązującymi na Półkolonii oraz ma obowiązek respektować polecenia nauczyciela i dbać
o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych.
Nagminne niewypełnianie tego obowiązku może skutkować odmową przyjęcia Dziecka pod opiekę
Organizatora.
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10. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani podpisać, przyjąć do wiadomości i respektować
Oświadczenie i Deklarację, obowiązujące w tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
10. Dzieci nie mogą przynosić na Półkolonie własnych artykułów spożywczych ani napojów
(w szczególności słodyczy, gum do żucia, chipsów itp.), a także własnych zabawek.
11. Na Półkolonie może uczęszczać jedynie Dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej opieki –
dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. Jeżeli u Dziecka, w czasie pobytu
na półkoloniach, stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie
wskazywało na stan chorobowy, Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zabrania Dziecka z
półkolonii.
12. W przypadku choroby zakaźnej Dziecka Rodzice/Opiekunowie
natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora.

zobowiązani są

do

13. Nauczyciele nie podają Dziecku żadnych leków i nie stosują wobec Dziecka żadnych zabiegów
lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie Dziecka oraz wynikającymi z konieczności
udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
14. Czynności opiekuńczo – wychowawcze na Półkoloniach pełnione są w godz. 8.00-17.00 przez
osoby mające odpowiednie kwalifikacje.
15. Przyprowadzanie i odbieranie Dziecka z Półkolonii może być wykonywane przez
Rodziców/Opiekunów lub osoby wskazane przez nich w kwestionariuszu zgłoszeniowym. Osoba
odbierająca Dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
16. Osoba odbierająca Dziecko ma obowiązek zgłoszenia tego do opiekuna grupy i od chwili tego
zgłoszenia osoba ta przejmuje na siebie odpowiedzialność za Dziecko.
17. Po przyprowadzeniu Dziecka na Półkolonie należy przekazać je nauczycielowi, aby mógł wpisać
obecność w danym dniu, a Rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.
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