
     REGULAMIN  WYPOCZYNKU LETNIEGO 2020 ORGANIZOWANEGO  PRZEZ  STUDIO

EDUKACJI I ORGANIZACJI IMPREZ PINEZKA

1. Organizatorem  wypoczynku  jest  Małgorzata  Stanisławska-Kłosiewicz,  właściciel  Studio  Edukacji

i Organizacji Imprez ,,Pinezka”,    z siedzibą przy ul. Struga 60c, 26-600 Radom.

2. W wypoczynku mogą wziąć udział dzieci w wieku: w półkoloniach 5-12 lat, w koloniach i obozach od

10-16 lat, w przypadku obozu w Grecji młodzież w wieku 12-18 lat, po wpisaniu na listę uczestników  i

zakwalifikowaniu przez organizatora.

3. Termin zapisów: od 01.01.2020r. do wyczerpania miejsc, zapisy w Studio Edukacji   i Organizacji Imprez

PINEZKA,  ul.  Struga  60c,  26-600  Radom  lub  drogą  elektroniczną  za  pomocą  formularza

zgłoszeniowego.  Rezerwacja miejsca obowiązuje po zapoznaniu się z regulaminem, wypełnieniu karty

kwalifikacyjnej, podpisaniu umowy i wpłaceniu zaliczki .

4. Minimalna kwota zaliczki(do wpłacenia na 7 dni od daty rezerwacji) wynosi:

 200zł-w przypadku kolonii(obozu) oraz półkolonii

 500zł-w przypadku obozu dla młodzieży w Grecji

5. W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w wypoczynku w terminie dłuższym niż 30 dni przed datą jego

rozpoczęcia, organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty,po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w

wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wypoczynku w terminie krótszym niż 21

dni, wpłacona kwota  nie podlega zwrotowi!

6. W przypadku   rezygnacji  uczestnika  (tj.  nie  mniej  niż  7  dni  przed  rozpoczęciem  turnusu)  m.in.  z

powodów  zdrowotnych,  wpłacona  kwota  pomniejszona  o  zaliczkę  i  koszty  manipulacyjne  ustalane

indywidualnie,  podlega  zwrotowi  tylko  i  wyłącznie  po  okazaniu  dokumentu  od  lekarza.  W innym

przypadku organizator nie zwróci kosztów poniesionych przez rodzica lub opiekuna.

7. W przypadku, gdy uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w kolonii lub półkolonii w trakcie jej trwania, z

przyczyn  niezależnych od Organizatora, koszty niewykorzystanego wypoczynku nie podlegają zwrotowi.

8. Opłat  należy dokonać najpóźniej  do 30 czerwca 2020. Możliwość płatności  w ratach po ustaleniu z

organizatorem. Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy

uczestników.  Płatności  dokonujemy  w  kasie  Studia  Edukacji   i  Organizacji  Imprez  PINEZKA lub

przelewem na konto: BGŻ 19 1600 1462 1817 4458 3000 0001 Studio Edykacji i Organizacji Imprez

,,Pinezka" 

9. Od ceny podstawowej przewidziano zniżki: dla rodzeństwa zniżka 5 % na drugie dziecko oraz 5% dla

stałych klientów (w przypadku obozu w Grecji). Zniżki nie łączą się.

10. Organizator wystawia fakturę za uczestnictwo dziecka w wypoczynku na prośbę rodzica. Aby otrzymać

fakturę rodzic powinien przesłać na maila  biuro@pinezka.edu.pl dane do faktury oraz dowód wpłaty w

przypadku płatności na konto. Jeśli płatność miała formę gotówkową, konieczny jest paragon. Faktura

może być wystawiona tylko i wyłącznie w ciągu 30 dni od daty dokonania zapłaty. Faktura zostanie

wystawiona w ciągu 7 dni od przesłania danych.

11. O uczestnictwie w wypoczynku decyduje kolejność zapisów.

12. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia i odbierania dziecka z  miejsca zbiórki.

mailto:biuro@pinezka.edu.pl


13. Uczestnicy i ich Rodzice są zobowiązani zgłaszać do wychowawców wszelkie problemy zdrowotne,    w

grupie rówieśniczej, czy inne, niepokojące ich sytuacje.

14. W przypadku  nieujawnienia  przez  Rodzica  lub  opiekuna  prawnego  choroby  lub  niepełnosprawności

dziecka  oraz  nieumieszczenia  o  niej  wpisu  w karcie  kwalifikacyjnej,  Organizator  jest  zmuszony  do

zerwania umowy oraz wydalenia uczestnika z wypoczynku bez zwrotu kosztów.

15. W przypadku zatajenia przez rodziców lub pominięcia w karcie kwalifikacyjnej informacji o schorzeniu

dziecka, rodzic odbiera je z wypoczynku na własny koszt.

16. Jeśli dziecko przyjmuje w trakcie wypoczynku leki, rodzic musi obowiązkowo dostarczyć zaświadczenie

od lekarza, że dziecko może uczestniczyć w koloniach lub półkoloniach oraz jakie leki przyjmuje i i jak

należy je podawać .W przeciwnym razie dziecko nie zostanie zakwalifikowane na kolonię lub półkolonię.

17. Organizatorzy  nie  odpowiadają  za  rzeczy  zagubione  przez  uczestników  podczas  zajęć  oraz   za

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

18. Zachęcamy do tego,  aby nie  zabierać  cennych urządzeń,  np.  telefonów komórkowych, odtwarzaczy

muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w wypoczynku. 

19. Korzystanie z telefonów komórkowych jest możliwe tylko w czasie wyznaczonym przez wychowawcę

grupy.

20. Wypoczynek  odbywają  się  pod  stałą  opieką  wychowawców  według  opracowanego  harmonogramu.

Uczestnik  zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz stosować się do

poleceń  opiekuna.  Uczestnicy wypoczynku mają  bezwzględny obowiązek  stosowania  się  do  poleceń

opiekuna.  Uczestnik bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku lub wyznaczonego terenu. 

21.  Obowiązuje bezwzględny zakaz  korzystania z używek (papierosy, narkotyki, alkohol, dopalacze).

22. W razie nagannego zachowania się uczestnika  (nie stosowanie się do poleceń opiekunów, stwarzanie

zagrożenia  dla  siebie  lub  innych,  celowe  niszczenie  mienia  i  niestosowanie  się  do  regulaminu  itp.)

zostanie on skreślony z listy uczestników, bez zwrotu kosztów. Uczestnik wielokrotnie rażąco łamiący

postanowienia regulaminu może być odesłany z wypoczynku na koszt rodzica.

23. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wypoczynku w trakcie jego trwania  odpowiadają materialnie

Rodzice lub opiekunowie prawni.

24. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników wypoczynku.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie  danego wypoczynku.

26. Organizator wystawia zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku do MEN.

27. S.E.I.O.I ,,PINEZKA“ zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika do

celów  marketingowych  (m.in.  w  katalogach,  folderach,  na  stronie  internetowej  i  Facebooku)  pod

warunkiem, że wizerunek utrwalony został w trakcie trwania wypoczynku. Klient akceptując niniejszy

regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w zdaniu pierwszym. 

                                                                    


