REGULAMIN
LETNICH PÓŁKOLONII w AQUAPARKU 2017
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w LETNICH PÓŁKOLONIACH w AQUAPARKU organizowanych przez Poland Business

Park XXI sp.zo.o w AQUAPARK w Radomiu, przy ul. Chrobrego 3 ( zwanej dalej „LP”)
2. Regulamin LP oraz regulamin - basenu w Aquaparku jest integralną częścią karty zgłoszeniowej dziecka na LP, a złożenie podpisanej karty
zgłoszeniowej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz zapoznanie się i akceptację ich postanowień.
3. AQUAPARK zastrzega sobie prawo do odwołania LP, a także poszczególnych turnus LP, w każdym czasie z powodu siły wyższej, jak
również w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników, o której mowa w punkcie 11 niniejszego regulaminu.
4. LP będzie organizowana w następujących turnusach; I turnus 10.07 – 21.07.2017, II turnus 31.07 -11.08.2017, III turnus 14- 25.08.2017
5. Warunkiem rezerwacji miejsca w jednym turnusie LP jest wpisanie dziecka na listę rezerwacji. Liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.
6. Uczestnikami LP mogą być dzieci w wieku od 6 – 12 lat (zwane dalej „Uczestnikami” lub łącznie „Uczestnikami”)
7. Przy zapisywaniu dziecka na listę rezerwacji na LP należy wnieść zaliczkę w kwocie 100 zł, celem rezerwacji miejsca na jednym turnusie LP.
8. W przypadku odwołania danego turnusu LP przez Aquapark Radom, rodzice będą mogli odebrać wpłaconą zaliczkę, po okazaniu oryginału
druku KP w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia danego turnusu, który został odwołany.
9. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w LP zaliczka nie podlega zwrotowi.
10. Przy zapisywaniu dziecka na listę na LP trzeba podać aktualny telefon do rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika
11.Warunkiem rozpoczęcia danego turnusu LP w Aquaparku jest wymagana odpowiednia ilość Uczestników . Minimalna liczba
Uczestników to 25 , a maksymalna 45 Uczestników.
12. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie LP jest wypełnienie – KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA i uregulowanie całości opłaty
w kwocie 890 zł najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu oraz złożenie organizatorowi LP karty zgłoszeniowej Uczestnika. Brak
wpłaty oraz niedostarczenie w terminie karty zgłoszeniowej Uczestnika dla danego turnusu powoduje automatyczne wykreślenie z listy
rezerwacyjnej.
13. Rezygnacja z LP po rozpoczęciu turnusu, niezależnie od przyczyn, nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty.
14. Uczestnicy LP przebywają pod opieką wykwalifikowanych wychowawców od godz. 9.00 do godz. 16.30.
15. Rodzic/opiekun może przyprowadzić dziecko od godz. 8.00 jeśli będzie taka potrzeba ze strony rodzica do Pokoju Malucha, natomiast ,
jeżeli rodzic /opiekun zdecyduje się przyprowadzić dziecko przed godz. 8.00 zostawia dziecko na własną odpowiedzialność .Aquapark nie
ponosi odpowiedzialności za pozostawione dziecko przed godz.8.00
16. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoby do tego upoważnione (upoważnienie pisemne).
17. Uczestnicy LP mają obowiązek:
•

przestrzegać Regulaminu CZŁONKA LP,

•

przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż.,

•

bezwzględnie podporządkować się wychowawcom,

•

przestrzegać harmonogramu dnia,

•

brać udział w realizacji programu LP,

•

szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników LP,

•

bez wiedzy wychowawcy nie oddalać się od grupy,

•

kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,

•

zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

18. Za szkody wyrządzone przez dziecko - Uczestnika LP odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
19. Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców,
nieprzestrzeganie Regulaminu LP - i Regulaminu AQUAPARKU będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności - wykluczeniem
uczestnika z LP z udziału w LP bez prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa.
20. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników LP oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci - Uczestników LP
,a dokonanych przez innych Uczestników.
21. Zalecane jest, by nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
23. O wszelkich sprawach nieujętych w Regulaminie LP decyduje organizator LP /kierownik Aquapark Radom.

