Regulamin półkolonii w INSPIRO
Organizator: INSPIRO-Akademia Twórczego Rozwoju ul. Zgierska 215, 91-497 Łódź
Zgłaszający: Rodzic/opiekun dziecka wymieniony w formularzu półkolonii.
1. Warunkiem wpisania dziecka na listę Uczestników półkolonii jest złożenie wypełnionego Formularza
Zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty zaliczki 100,00 zł za wybrane turnusy.
2. Opłata za półkolonie wynosi 400,00 zł, w tym zaliczka w wysokości 100,00 zł. Zniżkę w wysokości 50,00 zł
przewidujemy w przypadku gdy dziecko bierze udział w więcej niż jednym turnusie lub dla rodzeństwa.
3. Pełną opłatę za turnus wraz należy wnieść najpóźniej w pierwszy dzień półkolonii.
4. W przypadku rezygnacji z półkolonii zwrot zaliczki może nastąpić jedynie w przypadku gdy Organizator
lub Zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce. W przeciwnym razie zwrot kosztów nie jest
możliwy.
5. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus ani nie uprawnia do
ubiegania się o zwrot kosztów.
6. W przypadku krótszego pobytu niż 5 dni, opłata za półkolonie jest pomniejszona o kwotę wysokości 40,00
zł.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu w przypadku zaistnienia okoliczności
niezależnych od Organizatora lub z powodu zbyt małej ilości Uczestników (wymagane minimum to 10 osób
na turnusie). W takim przypadku, po otrzymaniu dowodu wpłaty, Organizator zwraca całość wpłaconej
kwoty.
8.Organizator zapewnia dodatkowe Ubezpieczenia Uczestników półkolonii od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału w zajęciach (np.
zabrudzenia ubrań) oraz za zagubione przedmioty wartościowe.
10. Opiekun zobowiązany jest do odebrania dziecka z półkolonii do godziny 16.00. W przypadku spóźnienia
Opiekun ponosi dodatkową opłatę za opiekę nad dzieckiem w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą
godzinę zegarową.
11. Sprawy sporne: wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać Organizatorowi na piśmie w terminie do 14 dni od
daty zakończenia turnusu. Uwagi i sugestie dotyczące półkolonii można zgłaszać także w czasie trwania
turnusu.
12. Postanowienia końcowe: Nieważność pojedynczych postanowień umowy nie narusza ważności całej
umowy. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
13. Wpłaty za półkolonie prosimy dokonywać przelewem na konto:
89 1140 2004 0000 3002 6258 9304
Opłatę można uiścić także gotówką w siedzibie INSPIRO, ul. Zgierska 215 91-497 Łódź
14. Zgłaszający, akceptując warunki umowy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
zawartych w umowie w celu prowadzenia bieżącej ewidencji oraz dla potrzeb rekrutacji. Dane osobowe
Uczestnika mogą być wykorzystane wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb Organizatora.
Oświadczam, iż akceptuję regulamin półkolonii w INSPIRO ATR.
Data ..................................

Podpis ............................................
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