Centrum Sportowo-Edukacyjne

Akademia Brykaczy, Wspinaczy i Gimnastyków
ul. Fiołkowa 15, 31-457 Kraków, tel. 124 105 142, e-mail: biuro@skakanka.eu

REGULAMIN WYPOCZYNKU w CSE SkakAnka
w czasie obowiązywania zaostrzonych przepisów epidemicznych
Organizator i opiekunowie zajęć dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne
uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
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Organizatorem wypoczynku jest Centrum Sportowo-Edukacyjne SkakAnka, ul. Fiołkowa 15, 31-457 Kraków
Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci w wieku od 4 do 18 lat.
Uczestnicy wypoczynku przebywają pod opieką wychowawców/instruktorów w godz. 8.00-17.00.
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej lub stosownym upoważnieniu.
W karcie kwalifikacyjnej rodzic/ opiekun ustawowy ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach, zaburzeniach dziecka.
Rodzic / opiekun ustawowy zobowiązany jest się do uiszczenia kosztów uczestnictwa dziecka w wypoczynku w wysokości i w terminie
określonej w cenniku wypoczynku dostępnym w CSE SkakAnka oraz zamieszczonym na stronie http://skakanka.eu/
W przypadku nieobecności uczestnika w zarezerwowanym dniu wypoczynku, rodzic / opiekun ustawowy zobowiązany jest do pokrycia
kosztów rezerwacji miejsca w wysokości:
a. w przypadku zgłoszenia nieobecności do 7 dni przed datą nieobecności – 10,00 zł
b. w przypadku zgłoszenia nieobecności od 6 do 3 dni przed datą nieobecności – 50,00 zł
c. w przypadku zgłoszenia nieobecności od 2 do 1 dnia przed datą nieobecności – 100,00 zł
d. w przypadku niezgłoszenia nieobecności – pełna odpłatność za dany dzień nieobecności
Za nieodebranie dziecka do godziny 17.00 rodzic / opiekun ustawowy zobowiązany jest do pokrycia kosztów opieki w wysokości 20 zł
za każdą rozpoczętą godzinę.
Szczególne zasady obowiązujące w czasie zaostrzonego reżimu sanitarno-epidemicznego
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKOM PODCZAS POBYTU:
a. Uczestnicy wypoczynku:
i. Są zdrowi w dniu przyjścia na zajęcia, co poświadczają rodzice/opiekunowie ustawowi dziecka w pisemnym oświadczeniu o
braku u uczestnika zajęć infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
ii. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14
dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców dziecka, prawnych
opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
iii. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu
społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
b. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
i. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
ii. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z zajęć w przypadku wystąpienia u ich dziecka
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
iii. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie
zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku.
iv. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma
obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika
chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
wypoczynku.
v. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
Uczestnicy zajęć mają prawo do:
a. spokojnego wypoczynku,
b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
c.
korzystania ze wszystkich atrakcji (BrykAnka, sala gimnastyczna, kącik edukacyjny) i pomocy dydaktycznych niezbędnych do
realizacji programu wypoczynku,
d. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
Uczestnicy wypoczynku mają obowiązek:
a. bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów/instruktorów,
b. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c. szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
d. trzymać się blisko grupy i opiekunów,
e. szanować cudzą i osobistą własność,
f.
doceniać i szanować pracę innych.
Za szkody wyrządzone przez dziecko w czasie wypoczynku materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie ustawowi.
Samowolne oddalenie się od opiekunów/instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń
opiekunów/instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu może zostać karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem
uczestnika z udziału w wypoczynku.
Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do uczestników (włącznie ze skreśleniem z
listy uczestników wypoczynku oraz niezwróceniem płatności za niewykorzystaną część turnusu) w przypadku rażącego łamania zasad
uczestnictwa w wypoczynku.
Rodzic/opiekun ustawowy ma obowiązek zostawić dla dziecka ubranie do przebrania, buty na zmianę, odzież wierzchnią dostosowaną
do warunków pogodowych.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników wypoczynku w czasie zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących
do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników wypoczynku.
Organizator zaleca nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych
do udziału w zajęciach.
Organizator wypoczynku zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem
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