REGULAMIN akcji „Wakacje z Rozkminkami”
Organizator:
Rozkminki Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 2/1
01-756 Warszawa
NIP 5252718768
INFORMACJE OGÓLNE
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Miejscem prowadzenia akcji jest siedziba Rozkminek, ul. Wita Stwosza 59a, 02-661
Warszawa.
Wakacje z Rozkminkami podzielone są na dwa 5-dniowe turnusy trwające od poniedziałku do
piątku.
Dzieci mogą przebywać pod opieką Organizatora od godziny 8:00 do godz. 17:00. Zajęcia
dydaktyczno – rekreacyjne realizowane są w godzinach od 9:00 do 16:00.
Uczestnikami każdego turnusu mogą być dzieci w wieku 5-10 lat.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu ze względu na zbyt małą
liczbę zapisanych uczestników. Organizator poinformuje o odwołaniu turnusu drogą mailową
lub/i telefoniczną najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem
turnusu. Organizator zwróci całą kwotę wpłaconą na poczet odwołanego turnusu w terminie 5
dni od daty poinformowania o odwołaniu turnusu.
Warunkiem udziału w akcji Wakacje z Rozkminkami jest dostarczenie kompletnie i czytelnie
wypełnionej i podpisanej karty uczestnika oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji Wakacji z Rozkminkami przekazywane będą
rodzicom/ opiekunom drogą mailową, na adres mailowy podany przy zapisie dziecka.
Regulamin
Wakacji
z
Rozkminkami
obowiązuje
wszystkich
uczestników,
rodziców/opiekunów prawnych, wychowawców.

PŁATNOŚCI
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5.
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7.

Opłata za uczestnictwo jednego dziecka w jednym, 5-dniowym, turnusie wynosi 649 zł.
Proponujemy następujące rabaty od ceny podstawowej:
– przy zapisie więcej niż jednego dziecka na półkolonie -50zł/dziecko;
– przy zapisie na więcej niż jeden turnus półkolonii -50 zł/tydzień;
– przy zapisie do 25 maja 2020 cena każdego turnusu wynosi 499 zł.
Rabaty nie sumują się.
W przypadku zapisów na niepełny turnus, opłata wynosi 150 zł za każdy dzień.
Podstawą zapisania dziecka na Wakacje z Rozkminkami jest wpłata zaliczki w kwocie 200
złotych w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zapisu. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie
później niż na tydzień przed rozpoczęciem danego turnusu. Nie uiszczenie zaliczki
w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w półkoloniach.
Płatności należy dokonać na konto: Rozkminki Sp. z o.o., ul. Przasnyska 2/1, 01-756
Warszawa, Mbank 21 1140 2004 0000 3602 7702 7714.
W przypadku odebrania dziecka po godzinie 17:00, rodzic /opiekun prawny zobowiązany jest
do uiszczenia opłaty w kwocie 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłaty należy dokonać
najpóźniej następnego dnia przed rozpoczęciem zajęć.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w danym turnusie przed jego rozpoczęciem,
Organizator zwróci 100% ceny zapłaconej za turnus, jeżeli rezygnacja jest zgłoszona co
najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego turnusu albo 50% ceny zapłaconej

8.

za turnus półkolonii, jeżeli rezygnacja jest zgłoszona na krócej niż 7 dni kalendarzowych
przed rozpoczęciem danego turnusu. Rezygnacja musi być dokonana w formie mailowej na
adres: kontakt@rozkminki.com.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w danym turnusie w trakcie jego trwania, poniesione
koszty nie zostaną zwrócone.
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Szczegółowy harmonogram zajęć i rozkład każdego dnia zostanie przekazany
rodzicom/opiekunom prawnym najpóźniej na tydzień przez rozpoczęciem pierwszego turnusu
Wakacji z Rozkminkami.
Podczas akcji Wakacje z Rozkminkami uczestnicy mają zapewnione 3 posiłki, tj.zupę, danie
obiadowe oraz podwieczorek. Drugie śniadanie dzieci przynoszą we własnym zakresie.
Podczas wycieczek organizowanych w ramach półkolonii uczestnicy pod opieką
wychowawców będą przemieszczać się komunikacją miejską. Rodzic/opiekun prawny jest
zobowiązany do zapewnienia dziecku powyżej 7-mego r.ż. karty miejskiej. Dzieci poniżej
7-mego r.ż. korzystają z bezpłatnych wejściówek.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie zajęć oraz za
zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników.
Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia
firmy ubezpieczającej.
Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o
zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika, rodzice/opiekunowie
odpowiadają za wyrządzoną szkodę.
W związku z ogłoszonym na terytorium RP stanem epidemii spowodowanym wirusem
SARS-CoV-2 organizator zastrzega sobie możliwość odwołania półkolonii. W przypadku
odwołania półkolonii wszelkie poniesione koszty zostaną zwrócone rodzicom/opiekunom
uczestników.
Liczebność grup, środki bezpieczeństwa oraz dezynfekcji zostaną dostosowane do wymogów
MEN oraz Kuratorium Oświaty. Rodzice/opiekunowie zostaną o nich poinformowani nie
później, niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem akcji Wakacje z Rozkminkami.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego
treść.

………………...............................................................................
(data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

