PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2020 W CENTRUM TAŃCA I ZABAWY „TWISTER”
1. Niniejszy Regulamin – Umowa, określa warunki uczestnictwa w półkoloniach organizowanych przez
Centrum Tańca i Zabawy „Twister” z siedzibą w Łodzi, ul. Dolna 5, zwanym dalej Organizatorem,
a
Klientem.....................................................................................................................

................................................................................................................................
(imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka, dokładny adres zamieszkania)

2. Zawarcie umowy Klienta z Organizatorem następuje poprzez wpłacenie zadatku w wysokości 50,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt złoty) – nie później, niż 10 dni przed rozpoczęciem turnusu.
3. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie jest uregulowanie całości opłaty 7 dni przed rozpoczęciem
turnusu. Koszt jednego turnusu, obejmującego pięć dni roboczych od poniedziałku do piątku wynosi:


390,00 zł (opieka od 8.00 do 17.00, wyżywienie, zajęcia stacjonarne, wyjścia/wycieczki)

W przypadku wykupienia jednodniowego uczestnictwa dziecka z wyżywieniem koszt wynosi 90,00 zł, przy
czym w tym wypadku Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka z przyczyn organizacyjnych.
4. Brak wpłaty w terminie określonym w pkt. 3 powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z Klientem i
utratę wpłaconego zadatku.
5. W przypadku rezygnacji z turnusu, wpłacony zadatek przechodzi na korzyść Organizatora.
6. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania
zwrotu wniesionych opłat.
7. W przypadku choroby dziecka (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), w trakcie trwania turnusu i
jego nieobecności, Organizator zobowiązuje się do zwrotu 50% kwoty wyliczonej na podstawie stawki
dziennej i ilości dni niewykorzystanych pod warunkiem dostarczenia do siedziby Organizatora
zaświadczenia od lekarza.
8. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek prawidłowo wypełnić Kartę Kwalifikacyjną dziecka i dostarczyć ją
do Organizatora najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez dziecko szkody powstałe w czasie trwania
półkolonii. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, Klient zobowiązany jest do ich naprawienia, a w
przypadku naprawienia ich przez Organizatora do zwrotu kosztów z tym związanych.
10. Posiadanie przez Uczestników przedmiotów wartościowych odbywa się wyłącznie na ich własną
odpowiedzialność.
11. Organizator w czasie pobytu zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry.
12. Zajęcia odbywać się będą pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu.
13. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania Wewnętrznego Regulaminu Centrum Tańca i
Zabawy „Twister” oraz Regulaminu Półkolonii, z którym rodzic/prawny opiekun zapoznał się wcześniej.
14. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu wypoczynku lub niewłaściwego zachowania dziecka,

które zagrażałoby sobie i innym uczestnikom, Organizator zastrzega sobie prawo wydalenia uczestnika z
półkolonii, bez zwrotu pieniędzy.
15. W czasie przejęcia opieki nad dzieckiem przez Organizatora, ubezpieczenie dziecka od NNW stoi po
stronie Organizatora.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Imię i nazwisko dziecka.........................................................................................................................
Data urodzenia dziecka:.........................................................................................................................
Telefon kontaktowy do Opiekuna.......................................................pokrewieństwo:..........................
E-mail do Opiekuna:..............................................................................................................................
Oświadczam, że akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu – Umowy.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach
informacyjnych i marketingowych zgodnie z Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r.

Data:..................................................

….......................................................

..…..................................................

Organizator

Klient

