W TRAKCIE – KLUB PEŁEN ZAJĘĆ
REGULAMIN PÓŁKOLONII 2017

Organizatorem Półkolonii jest Marta Nowakowska prowadząca działalność pod nazwą „W Trakcie – Marta
Nowakowska” wraz ze Stowarzyszeniem W Trakcie w miejscu „Klub W Trakcie” pod adresem Trakt Lubelski
204, NIP 951-112-83-61 (zwane dalej W Trakcie)
Oferta:
Półkolonie przeznaczone dla dzieci od lat 6 do 12 dalej zwane Dziećmi lub zamiennie Uczestnikami
Półkolonii. Na wycieczki autokarowe zapisujemy rodziców w miarę dostępności miejsc.
Półkolonie prowadzone są w turnusach dwutygodniowych przez całe wakacje 2016 r w godzinach od 9.0016.00 z możliwością dokupienia godziny świetlicy od 8.00 i do 17.00, można wybrać także pojedyncze
tygodnie lub pojedyncze dni z turnusu.
Grupa półkolonijna tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych do wyczerpania limitu przyjęć.
Maksymalna liczba uczestników wynosi 24 osoby. Wycieczki autokarowe mogą liczyć większą ilość
uczestników. Maksymalna ilość dzieci na jednego wychowawcę półkolonijnego to 12.
Wychowawcy półkolonijni stanowią wykwalifikowaną kadrę posiadającą niezbędne wymagania do
prowadzenia półkolonii zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w
sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami.
Dzień półkolonijny składa się z zabaw edukacyjnych, ruchowych i pracy twórczej, wyjścia poza klub na
terenie Warszawy z możliwością przemieszania się transportem miejskim lub wycieczek autokarowych poza
Warszawę. W czasie świetlicy dzieci mają do dyspozycji gry planszowe, zręcznościowe lub zajmują się
pracami plastycznymi. Szczegółowy program naszych tygodni pojawiać się będzie z 2-, 3-tygodniowym
wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej i naszym FB.
Dwudaniowy obiad serwuje Restauracja Trattoria W Trakcie. Serwujemy także podwieczorek. Drugie
śniadanie dzieci przynoszą we własnym zakresie. Woda i woda z sokiem malinowym dostępne bez ograniczeń
przez cały dzień. Restauracja Trattoria W Trakcie jest na specjalne życzenia przygotować dania
wegetariańskie, bezglutenowe lub związane z innymi alergiami, po wcześniejszym poinformowaniu w Karcie
Uczestnika Półkolonii.
Koszty:
Koszt tygodnia z wyjściami w Warszawie to 550 zł, a tygodnia, w którym jest wyjazd poza Warszawę 50 zł
więcej, świetlica w kwocie 5 zł za każde rozpoczęte pół godziny. Cena zawiera wszystkie bilety wstępu i
przejazdu, posiłki, ubezpieczenie.
Przy niepełnych tygodniach cena wynosi za dzień bez wycieczki autokarowej 120 zł w sierpniu i za dzień z
wycieczką autokarową odpowiednio 170 zł. Dzieci na pełne tygodnie mają pierwszeństwo przy zapisie.
Gwarancja miejsca przy wpłaceniu zaliczki w wysokości 150 zł przy rezerwacji terminu. Zaliczka jest bezzwrotna. Przy nie wpłaceniu zaliczki w terminie, dziecko wypada z listy podstawowej na listę rezerwową i
zostaje przyjęte tylko w przypadku wolnych miejsc.
Opłata za całość półkolonii najpóźniej 14 dni przed terminem półkolonii. Zniżki 10% obowiązują przy
wykupieniu i opłaceniu z góry 18 dni półkolonii bez względu na ilość dzieci pod warunkiem bycia spokrewnienionym w linii prostej (rodzeństwa). Zniżki się nie sumują.
Wpłaty ZALICZEK gotówką w recepcji lub na konto w Idea Bank 27 1950 0001 1006 0516 6802 0001 W
Trakcie Marta Nowakowska.
Dopłaty PEŁNYCH WPŁAT gotówką w recepcji lub na konto w Bank BZWBK 33 1090 1753 0000 0001
3633 6006 Stowarzyszenie W Trakcie

Klub W Trakcie ul. Trakt Lubelski 204, 04-680 Warszawa, tel. 505 84 74 24 mail klub@wtrakcie.pl

1

Wykluczenia/Roszczenia:
Dzieci bez opłaconych półkolonii oraz bez podanego nr PESEL w karcie nie będą przyjmowane.
W Trakcie nie ma możliwości lokalowych ani osobowych przyjmowania dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i zastrzega sobie prawo do odmowy zapisania dziecka z orzeczeniem na półkolonie.
W Trakcie i wychowawcy nie biorą odpowiedzialności za kosztowne przedmioty posiadane przez dzieci np.
telefony komórkowe, tablety, itp. W Trakcie może zatrzymać takie przedmioty w budynku klubu w trakcie
wycieczek.
W Trakcie zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności (np. klęska
żywiołowa). W przypadku, do którego doszło nie z winy W Trakcie, nie przewiduje się zwrotu wpłat. W
Trakcie postara się zrekompensować zajęcia w innym terminie, o ile będzie to możliwe.
W Trakcie posiada ubezpieczenie Uczestników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC. Wszelkie
roszczenia z tytułu nieszczęśliwych zdarzeń i zniszczeń będą wypłacane z posiadanej polisy, po złożeniu
wniosku do Compensa TU SA. Warunkiem jest podanie nr PESEL dziecka przed rozpoczęciem Półkolonii.
Warunki Rezygnacji:
W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Półkoloniach dokonuje potrąceń tytułem poniesionych
kosztów za poczynione czynności, rezerwacje itp. Wysokość potrąceń uzależniona jest od terminu złożenia
rezygnacji i wynosi odpowiednio: 70% uiszczonej Odpłatności za Obóz w przypadku rezygnacji na 17 dni
przed dniem rozpoczęcia Obozu lub wcześniej; 50% uiszczonej Odpłatności za Obóz w przypadku rezygnacji
nie wcześniej niż 45 i nie później niż 18 dni przed dniem rozpoczęcia Obozu. Rezygnacja musi zostać
dostarczona do W Trakcie na piśmie. Nie zgłoszenie się w dniu Półkolonii lub rezygnacja bez zachowania
formy pisemnej, niezależnie od przyczyn, równoznaczna jest z rezygnacją bez prawa do jakiegokolwiek
zwrotu uiszczonej Odpłatności za Półkolonii.
Oświadczenia rodzica/opiekuna:
Rodzic/opiekun zezwala na wyjście Dziecka w czasie trwania półkolonii poza siedzibę W Trakcie zgodnie z
programem półkolonii pod opieką wychowawców.
Rodzic/opiekun wypełnia Kartę Uczestnika Półkolonii w zgodności z pełną wiedzą o aktualnym stanie
zdrowia dziecka.
Rodzic/opiekun zobowiązuje się terminowo odbierać dziecko z półkolonii a w innym przypadku pokryje
koszty dodatkowej opieki dziecka w wysokości 5 zł za każde rozpoczęte pół godziny w godzinach 8:00 – 9:00
oraz 16:00 – 17:00 oraz 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę po 17:00.
Rodzic/opiekun wyposaży dziecko w drugie śniadanie i czapkę oraz zabezpieczy od słońca. Oraz dopilnuje
aby dziecko nie posiadało ze sobą rzeczy niebezpiecznych.
Rodzic/opiekun zgadza się na przejmowanie w depozyt przez wychowawców W Trakcie rzeczy
wartościowych przyniesionych przez dziecko i zwracanie ich rodzicom/opiekunom przy odbiorze dziecka. W
innym przypadku nie będzie rościł sobie prawa do zwrotu kosztów zagubionych czy zniszczonych rzeczy
przyniesionych przez dziecko.
Rodzic/opiekun zobowiąże dziecko do bezpiecznego zachowania na półkoloniach wobec siebie i innych
uczestników, wykonywania poleceń wychowawców, korzystania z urządzeń i wyposażenia zgodnie z jego
przeznaczeniem. Jeśli Uczestnik nie będzie przestrzegał porządku i wytycznych wychowawców czym będzie
zagrażał sobie lub innym uczestników, rodzin/opiekun wyraża zgodę na odbiór dziecka z półkolonii w trybie
natychmiastowym.
Rodzic/opiekun odpowiada materialnie za zniszczenia spowodowane przez swoje dziecko.
Rodzic/opiekun przyjmuj do wiadomości, że W Trakcie może w sytuacji nieprzestrzegania regulaminu przez
rodzica/opiekuna lub Uczestnika, w tym przede wszystkim stanowienia zagrożenia dla innych Uczestników
wypowiedzieć umowę półkolonii potrącając wszelkie poniesione koszty oraz straty.
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Rodzic/opiekun zgadza się na przetwarzanie swoich i swojego dziecka danych osobowych w zakresie
niezbędnym do wykonania zleconej usługi opieki nad dzieckiem w ramach Półkolonii oraz celów statutowych
Organizatora i Stowarzyszenia W Trakcie (m.in. przekazywanie informacji o braku wpłat za zajęcia,
przesyłanie newslettera W Trakcie, informacji o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach) oraz publikacji
codziennej fotorelacji z zajęć na portalu Organizatora na Facebook i na stronie www zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych („RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W razie chęci usunięcia czy
zmienienia danych proszę o kontakt na mail klub@wtrakcie.pl.
Marta Nowakowska
W Trakcie
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