Fundacja trzy czte ry!
Przedszkole leśne Puszczyk
Leśna szkoła Puszczyk
Polski Instytut Przedszkoli Leśnych
ul. Włókiennicza 9/6 15, 464 Białystok
KRS 0000510799 NIP: 9662092448
e-mail: biuro@fundacjatrzycztery.pl

REGULAMIN PÓŁKOLONII
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w półkoloniach letnichorganizowanych przez
Fundację trzy czte ry! i stanowi wraz z „Kartą kwalifikacyjną” oraz „Zasadami uczestnictwa” w
półkoloniach integralną część umowy zawieranej przez Fundację trzy czte ry! z Klientem.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i
młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 548)

1. Organizatorem wypoczynku jest Fundacja trzy czte ry! z siedzibą w Białymstoku, ul. Włókiennicza 9/6,
15-464 Białystok, zwana dalej Fundacją.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz statutu Fundacji.
3. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, organizacja wypoczynku dzieci i
młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r. uwarunkowana jest wytycznymi i zaleceniami
publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. Organizator zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich procedur określonych wewnętrznym
dokumentem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, o ile zaistnieje taka konieczność.
5. Wdrożenie procedury rygoru sanitarnego może spowodować zmiany w warunkach organizacji
wypoczynku, w tym w ramowym planie zajęć.
6. Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania półkolonii z przyczyn rozumianych jako siła wyższa w
każdym czasie.
7. Odwołanie półkolonii spowodowane okolicznościami rozumianymi jako siła wyższa (w tym również
decyzje władz państwowych, samorządowych, strajki, itp.) wyłącza odpowiedzialność fundacji.
a) Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości w przypadku odwołania
półkolonii przed rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu.
b) Klientowi w ramach wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innej oferty Fundacji, tj.
innego turnusu na zasadach pierwszeństwa.
8. Odwołanie półkolonii może nastąpić także z powodu niewystarczającej liczby uczestników, o czym Klient
zostanie poinformowany drogą pisemną lub telefoniczną lub elektroniczną. W tym przypadku również ma
zastosowanie pkt. 4a i 4b.
9. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii jest podpisanie i dostarczenie stosownych
dokumentów oraz uregulowanie całości opłaty za półkolonie.

10. Zgłoszenie uważa się za obowiązujące po wpłacie zaliczki w wysokości 100 złotych od osoby. Zaliczka
winna być wpłacona nie później niż 3 dni od zgłoszenia uczestnika. Pozostała część kwoty winna być
wpłacona nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Jeżeli podpisanie zgłoszenia następuje na
14 dni przed rozpoczęciem turnusu lub później, Klient jest zobowiązany do zapłaty całości ceny za
półkolonie.
11. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto bankowe.
12. Brak wpłaty w terminach określonych w pkt. 7 powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z Klientem i
upoważnia Fundację do dokonania potrąceń z wpłat wniesionych przez Klienta w wysokości 30% ceny
półkolonii od osoby.
13. W przypadku rezygnacji z półkolonii przez Klienta Fundacja jest uprawniona do dokonania potrącenia z
wniesionych wpłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji (niezależnie) w wysokości 30% ceny
półkolonii od osoby.
14. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania
zwrotu wniesionych opłat.
15. Rezygnacja z udziału w półkoloniach następuje z dniem doręczenia/wpływu pisma zawierającego
oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach.
16. W przypadku choroby uniemożliwiającej udział w półkoloniach Klientowi przysługuje zmiana turnusu na
zasadach pierwszeństwa. W przypadku braku możliwości skorzystania z innego turnusu, Klient ma
prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości 50% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu.
17. Choroba dająca podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat musi być udokumentowana
zaświadczeniem lekarskim dostarczonym do wychowawcy w terminie 7 dni od zakończenia leczenia.
18. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkoloniach najpóźniej na 3 dni przed
rozpoczęciem turnusu.
19. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone, przez siebie lub osoby znajdujące się pod jego opieką,
szkody w czasie trwania półkolonii. Zobowiązany jest do ich naprawienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a w przypadku naprawienia ich przez Fundację do zwrotu kosztów z tym związanych.
20. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie półkolonii mienie, chyba że utrata nastąpiła
z przyczyn leżących po stronie Fundacji.
21. Posiadanie przez Uczestników przy sobie na półkoloniach wartościowych przedmiotów odbywa się
wyłącznie na ich własną odpowiedzialność.
22. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych (5 dni) turnusach.
23. Fundacja w ramach półkolonii zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-instruktorskiej od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, która realizuje program półkolonii zgodnie z
założeniami dydaktyczno-sportowymi i wychowawczymi.
24. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu.
25. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz
wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.
26. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii przewidziane jest:
c) zwrócenie uwagi
d) ustne upomnienie
e) ustne przekazanie uwag o zachowaniu się uczestnika rodzicom

f) pisemne przekazanie uwag o zachowaniu się uczestnika rodzicom
g) skreślenie uczestnika z półkolonii.
27. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy polegające na niewykonaniu lub
nienależytym wykonaniu, jeżeli było skutkiem działań Klienta lub osób fizycznych lub prawnych nie
pozostających w stosunku prawnym Fundacji.
28. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują Klienta i wszystkie zgłoszone przez niego osoby.
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Oświadczam, że akceptuję postanowienia niniejszego regulaminu. Jednocześnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i
marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 97.101.
926).

Data …………………………

Podpis rodzica/opiekuna …………………………………..

