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Regulamin letnich półkolonii 2021 tennis4you
Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic lub opiekun powinien zapoznać się z niniejszymi
warunkami uczestnictwa – regulaminem i przestrzegać n/w zasady :
1. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wysłaniu zgłoszenia (karta zgłoszeniowa
do pobrania na stronie) zawierającego:
- imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nr tel. do rodzica/opiekuna oraz wybrany termin
półkolonii na adres wakacje@tennis4you.pl
Rozpoczynamy zapisy (bez wpłat zaliczek i zobowiązań) na każdy z zaplanowanych turnusów.
2. Warunki rezerwacji:
- zgłoszenie emailem z dołączoną kartą zgłoszeniową na wakacje@tennis4you.pl
3. Zgłoszenie na każdy turnus musi odbyć się na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego
turnusu. Do uruchomienia każdego z turnusów wymagane jest zgłoszenie przynajmniej 10 osób. Przy
dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niezebrania się odpowiedniej grupy
dzieci, data turnusu półkolonii po porozumieniu z rodzicem zostaje przełożona lub odwołana i
zwrócona całość wpłaty.
4. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w całości w przypadku odwołania półkolonii przed
rozpoczęciem turnusu z winy leżącej po stronie organizatora.
5. Zwrot kosztów następuje jedynie w przypadku chorób dziecka. Choroba dająca podstawę do
rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat musi być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim
dostarczonym do organizatora w terminie 7 dni od zakończenia leczenia.
6. Rezygnacja z półkolonii zarówno przed jak i po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie
uprawnia klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat.
7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonii oświadcza, że ogólny stan zdrowia dziecka
pozwala mu na udział w zajęciach treningowych z tenisa.
8. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonii powinien poinformować organizatora o tzw.
wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.)
9. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec
organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich
usunięcia.
10. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty
fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
rzeczy zaginionych.
11. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie
możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
12. Uczestnik półkolonii zobligowany jest posiadać strój sportowy (dres ora spodenki i koszulkę z
krótkim rękawem) oraz obuwie sportowe na zmianę niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
13. Rodzic lub opiekun ma obowiązek poinformowania dzieci, uczestniczących w półkolonii o
przestrzeganiu zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi.
14. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom. Po
pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób który
został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko
przez osobę upoważnioną, dziecko same wraca do domu itp.) .
15. Wypełniając kartę zgłoszeniową opiekun/rodzic wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z
wizerunkiem dziecka. Zdjęcia publikowane będą na stronie tennis4you.pl oraz na profilu firmowym
www.facebook.com/klubtenisowypruszczgdanski
16. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje organizator.

