Regulamin pobytu dziecka podczas
akcji „Lato z Huraganem”
w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
1. Uczestnikami akcji „Lato z Huraganem” mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenu Gminy
Wołomin.
2. Rezerwując miejsc należy dostarczyć czytelnie wypełniony i podpisany niniejszy regulamin i kartę
uczestnika. Zapisy prowadzone są od 14 maja 2018 r.
3. Gwarancją uczestnictwa dziecka w akcji Lato z Huraganem jest dokonanie wpłaty na konto
Ośrodka 2 tyg. przed rozpoczęciem planowanego pobytu dziecka:
● 25 czerwiec – 29 czerwiec 2018
I turnus
● 02 lipca – 06 lipca 2018
II turnus
● 09 lipca – 13 lipca 2018
III turnus
● 23 lipca – 27 lipca 2018
IV turnus
● 30 lipca – 03 sierpnia 2018
V turnus
Osoby, które nie dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie będą skreślane z listy.
4. Nie przyjmujemy dzieci na pojedyncze dni i nie zwracamy opłaty za rezygnację dziecka w czasie trwania
turnusu.
5. Rodzice/opiekunowie dokonując wpłaty, wypełniają w Karcie uczestnika wszystkie zawarte w nim
punkty. Dane osobowe pozostają do wiadomości organizatorów.
a) rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez OSiR „Huragan” w Wołominie
danych zawartych w Karcie uczestnika na potrzeby związane z realizacją akcji „Lato z Huraganem”
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr
101, poz. 926 z późn. zm.).
b) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z
późn. zm.), związanego z dokumentowaniem udziału dzieckaw akcji.
c) wyrażam zgodę na zajęcia dziecka na pływalni (nie podpisanie tej zgody oznacza, że dziecko nie
będzie brało udziału w zajęciach na pływalni)
6. Uczestnicy akcji „Lato z Huraganem” pozostają pod stałą opieką wychowawców od poniedziałku do
piątku od godziny 8.00 do 15.30 (zgodnie z programem zajęć).
7. Pozostawienie dzieci w OSiR „Huragan” w Wołominie oznacza wyrażenie zgody na realizację
programu zajęć przygotowanego przez organizatorów.
8. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn technicznych
(obiektywnych).
9. Dzieci nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez zgody opiekunów.
10. Dzieci powinny być odbierane z placówki punktualnie przez osoby wskazane w Karcie uczestnika, lub
wracają samodzielnie, jeśli taka informacja jest podana w Karcie uczestnika.
11. Dzieci pierwszego dnia przynoszą do placówki wygodne obuwie sportowe oraz przychodzą na
zajęcia w wygodnym stroju do zabawy (strój można zostawić w zamykanej szatni).
12. W pierwszym dniu turnusu opiekunowie dzieci otrzymują plan z programem pobytu oraz informację o
dodatkowym wyposażeniu dziecka.
13. Wszystkie dzieci mają wykupione dodatkowe ubezpieczenie NNW.
14. Ze względów organizacyjnych wskazane jest informowanie organizatora o ewentualnej nieobecności
dziecka na zajęciach.
Zapoznałem się z treścią regulaminu
dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................
czytelny podpis opiekuna dziecka

