
 

 

REGULAMIN KOLONII organizowanych przez Fundację Rozwiń Skrzydła w 2019 roku 

1. Organizator zapewnia Uczestnikom wypoczynek na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym, działając zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz celami 
statutowymi Fundacji Rozwiń Skrzydła. 
2. Wypoczynek organizowany jest dla Dzieci w wieku: 7-14 lat z możliwością indywidualnych ustaleń. 
3. Miejsce wypoczynku: Zajazd Pod Kasztanami, ul. Partyzantów 5, 11-520 Ryn. 
4. Termin wypoczynku: 15-26.07.2019. 
5. Całkowity koszt udziału 1 Uczestnika w wypoczynku wynosi 1950 zł przy czym: 

a) Rodzeństwom zapisanym na kolonie przysługuje 50 zł zniżki na każde Dziecko, 
b) Uczestnikom biorącym udział w wypoczynku (kolonie, półkolonie) w poprzednich latach przysługuje 50 zł zniżki, 
c) zniżki sumują się. 

6. Warunkiem uczestnictwa Dziecka w wypoczynku jest: 
a) zapis telefoniczny pod numerem Organizatora wypoczynku: 81 448 00 57, tel. kom. 506 737 140, 
b) wpłata zaliczki w ciągu 5 dni roboczych od daty zapisu telefonicznego w wysokości 500 zł gotówką w biurze Organizatora 
lub przelewem na konto Organizatora: 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 tytułem „Zaliczka kolonie 2019, imię i nazwisko Dziecka”. 
W przypadku braku wpłaty zaliczki Uczestnik zostanie usunięty z listy.  
c) wpłata pozostałej kwoty najpóźniej do dnia 31.05.2019 gotówką w biurze Organizatora lub przelewem na konto Organizatora: 
37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 tytułem: „Kolonie 2019, imię i nazwisko Dziecka” z możliwością rozłożenia na raty, przy czym wpłata 
ostatniej raty musi być dokonana do dnia 31.05.2019 roku. 
d) dostarczenie Organizatorowi (osobiście lub pocztą tradycyjną) najpóźniej do dnia 17.06.2019 roku kompletu dokumentów 
dostępnych do pobrania w biurze Organizatora lub stronie internetowej Organizatora: Karty kwalifikacyjnej Uczestnika wypoczynku, 
Informacji uzupełniających dla Organizatora wypoczynku, niniejszego Regulaminu. 
7. Zwrot zaliczki/opłaty za udział Dziecka w wypoczynku jest możliwy wyłącznie w przypadku zgłoszenia Organizatorowi zastępstwa. 
Zaliczka/opłata zostanie zwrócona najpóźniej w ciągu 5 dni od momentu wpłaty przez Rodziców/Opiekunów prawnych osoby 
zastępującej zaliczki/opłaty za udział w wypoczynku. 
8. Po rozpoczęciu wypoczynku opłata nie będzie zwracana. 
9. Do obowiązków uczestnika należy przestrzeganie zasad ustalonych przez kadrę turnusu, w tym w szczególności: 
a) przebywanie w swoim pokoju podczas trwania ciszy nocnej, tj. 22.00-7.00, 
b) punktualne przychodzenie na zbiórki - w miejscu i czasie wyznaczonym przez wychowawcę,  
c) zakaz spożywania i przetrzymywania wyrobów tytoniowych, alkoholu i środków odurzających, 
d) traktowania z szacunkiem siebie i innych osób,  
e) przestrzeganie regulaminu ośrodka, na którego terenie zorganizowany jest wypoczynek oraz regulaminu odwiedzanych 
obiektów/miejsc, 
f) bezwzględny zakaz samodzielnego oddalania się od miejsca zakwaterowania lub miejsca zajęć oraz korzystania ze sprzętu 
pływającego i kąpieliska bez wiedzy i zgody kadry wypoczynku i ratownika,  
g) informowania kadry o złym samopoczuciu i wszelkich niepokojących incydentach. 
10. Złamanie Regulaminu może skutkować zobowiązaniem Rodziców/Opiekunów prawnych do odebrania Dziecka z wypoczynku 
na swój koszt. 
11. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Dziecko podczas trwania wypoczynku. 
12. Organizator odradza zabieranie na wypoczynek przedmiotów wartościowych (telefony komórkowe, sprzęt audio, biżuteria, itp.) 
i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 
13. Uczestnik może mieć ze sobą maksymalnie 300 zł kieszonkowego. Pieniądze można oddać do depozytu kierownikowi wypoczynku. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze nie oddane do depozytu.  
14. Telefony komórkowe przechowywane będą przez kierownika i wydawane Uczestnikom codziennie na około 60 minut w przedziale 
czasowym 16-21.00. W pozostałym czasie będzie możliwy bezpośredni kontakt telefoniczny z kierownikiem wypoczynku. Zabrania 
się Uczestnikom wykonywania zdjęć/nagrywania głosu na jakiekolwiek nośniki bez wiedzy/zgody kierownika wypoczynku.  
15. Uczestnik powinien być wyposażony w: legitymację szkolną, obuwie (min. 2 pary), ubrania na ciepłą i zimną pogodę, płaszcz 
przeciwdeszczowy, ręcznik (min. 2 szt.), przybory toaletowe, krem do opalania, strój kąpielowy, nakrycie głowy. 
16. Organizator zaleca Rodzicom/Opiekunom prawnym wzięcie udziału w spotkaniu organizacyjnym z kierownikiem wypoczynku 
w biurze Organizatora przy al. J. Piłsudskiego 17 czerwca o godzinie 18.00. 
 
Akceptuję powyższy Regulamin 
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