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Organizatorem półkolonii szkolnych jest firma Joedu mieszcząca się w „Piaskownicy” przy ul. Piaski 4 w Łodzi.
Uczestnikami półkolonii szkolnych mogą być dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
Uczestnicy półkolonii szkolnych przebywają pod opieką wychowawców w godz. 7.00-17.00.
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie zgłoszenia dziecka na półkolonie.
W karcie zgłoszenia dziecka rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach,
zaburzeniach dziecka. Brak informacji zgodnej z prawdziwym stanem zdrowia dziecka spowoduje usunięcie dziecka z
półkolonii.
Za nieodebranie dziecka do godziny 17.00 obciąża się rodziców/prawnych opiekunów kwotą 30 (słownie:
trzydzieści) zł za każda rozpoczętą godzinę.
Uczestnicy półkolonii szkolnych mają prawo do:
spokojnego wypoczynku,
uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
korzystania ze wszystkich atrakcji, animacji, gier, zabaw, posiłków i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji
programu półkolonii.
Uczestnicy mają obowiązek:
bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów,
przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
szanować mienie i pomoce dydaktyczne.
Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń
opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem
uczestnika z udziału w półkoloniach.
Rodzic/ opiekun ma obowiązek wyposażyć dziecko w odpowiednie ubranie do pogody.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii szkolnych oraz za zniszczenia
rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników półkolonii.
Organizator sugeruje nie przynoszenie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy mp3
itd.
W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice lub opiekunowie mogą
otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część pobytu lub cały pobyt z wyjątkiem kosztów już poniesionych
przez organizatora.
Rodzice/opiekunowie wpłacają zadatek w wysokości 100,00 (słownie: sto) PLN przed rozpoczęciem półkolonii,
zadatek jest bezzwrotny, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie i blokuje miejsce innym uczestnikom.
Pełna opłata za półkolonie szkolne winna być wniesiona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem turnusu. Brak
wpłaty powoduje wypisanie uczestnika z turnusu, bez zwrotu zadatku. Opłatę można uiścić w sekretariacie
„Piaskownicy” lub przelać na konto bankowe ING: 86 1050 1461 1000 0092 1634 9200 (decyduje termin wpłynięcia
środków na konto organizatora).
Koszt jednego turnusu półkolonii szkolnych ( 5 dni) wynosi 460 (słownie: czterysta sześćdziesiąt) PLN. W cenie
turnusu znajdują się: cztery posiłki, trzy wycieczki, dwa warsztaty, przejazdy oraz opłata z tytułu ubezpieczenia
uczestnika w ERGO HESTIA.
Organizator półkolonii szkolnych zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
Informacja prawna o przetwarzaniu danych osobowych. Rodzic dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie danych, w
tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. )RODO. W odniesieniu do usług www.piaskownica.eu, dane Rodzica będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit RODO (jest to niezbędne do wykonania powierzonej opieki nad
dzieckiem, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Rodzic kontaktując się z „Piaskownicą” za pomocą strony
internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Rodzicem a „Piaskownicą” będą wykorzystane wyłącznie
w celu odpowiedzi na zapytanie. „Piaskownica” będzie kontaktować się z Rodzicem telefonicznie, jeżeli będzie miała
do przekazania informacje dotyczące oferty www.piaskownica.eu. „Piaskownica” zastrzega sobie prawo zmiany
powyższej polityki prywatności.
…............................………………………………………

Data i Podpis rodzica lub prawnego opiekuna
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Oświadczam, że zgłaszam udział dziecka w półkoloniach szkolnych organizowanych przez Joedu.
Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu
właściwej opieki. Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/ wyrażam zgodę na przechowywanie powyższych
danych osobowych Zgodnie z ustawą /rozdz. 4/ mam prawo do wglądu i aktualizowania ww. danych.
Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas półkolonii szkolnych z wizerunkiem mojego dziecka
na stronie internetowej: www.piaskownica.eu oraz na profilach Piaskownicy w mediach społecznościowych
(Facebook/ Google+, YouTube).

Potwierdzam iż dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej nr ………………...… w ………….…..……..….

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA
Nazwisko i imię

Pokrewieństwo

Adres zamieszkania

Nr telefonu

W celu skorzystania z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych należy
skontaktować się z administratorem danych: moja@piaskownica.eu.
Korzystając ze strony internetowej ww.piaskownica.eu i usług „Piaskownicy”, Rodzic wyraża zgodę na
postanowienia zawarte w Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.

……..…............................………………………………………

Data i Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

