REGULAMIN PÓŁKOLONII PIŁKARSKICH
1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 / 14.30.
Turnus 1: 29.06 – 03.07.20 r., Turnus 2: 6.07 – 10.07.20 r.
3. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach i wyjściach jest:
– akceptacja niniejszego regulaminu,
– wypełnienie i podpisanie karty uczestnictwa w zajęciach,
– dokonanie wpłaty za udział w zajęciach w wysokości 250 zł.
4. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do:
– dostarczenia (przesłania) podpisanych dokumentów (regulamin i karta uczestnictwa)
oraz potwierdzenia wpłaty, do dnia 26.06.20 r. (turnus 1), do 3.07.20 r. (turnus 2).
– punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia, do godz.8.30, i odbierania go o
godz.14.30,
– wyposażenie dziecka w strój sportowy na zajęcia piłkarskie, obuwie zmienne (wyjścia
do hopsapark i na ściankę), bidon z wodą (nie szklany) i czapkę,
– przekazaniu trenerowi, w pierwszy dzień zajęć, ważnej legitymacji szkolnej lub
zaświadczenia z przedszkola.
5. Zajęcia odbywają się według programu. Dzieci przebywają pod stałą opieką trenera.
6. Każdy uczestnik ma obowiązek:
a) dbać o porządek w trakcie zajęć na obiekcie oraz w trakcie wyjść terenowych,
b) stosować się do poleceń trenera,
c) okazywać szacunek kolegom i innych osobom,
d) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie
dla życia lub zdrowia innych, natychmiast poinformować o tym trenera,
7. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy trenera ani w trakcie zajęć ani w
trakcie wyjść.
8. Każdy uczestnik, w razie jakichkolwiek problemów, może zwrócić się do trenera o pomoc.
9. W razie nagannego zachowania się dziecka na zajęciach lub w trakcie wyjść będą
zastosowane następujące czynności:
zwrócenie uwagi dziecku, ustne upomnienie dziecka przy grupie, powiadomienie rodziców
(opiekunów) o zachowaniu dziecka, wydalenie z zajęć bez zwrotu kosztów za niewykorzystany
czas pobytu.
10. Udział dziecka w zajęciach jest równoznaczny z tym, że rodzic (opiekun) zgadza się z
warunkami regulaminu zajęć i akceptuje je.
11. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach po ich rozpoczęciu, organizator nie
zwraca opłaty.
12. Za wszystkie urządzenia elektroniczne ( np: telefon komórkowy, MP-3, aparat
fotograficzny itp.) oraz inne przedmioty wartościowe przyniesione przez dzieci, organizator nie
ponosi odpowiedzialności.

Akceptuję powyższy regulamin

.....................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

