Regulamin uczestnictwa
1. Organizatorem sportowych ferii jest **Klub Prozdrowotny AQUATA** w Katowicach.
2. Sportowe ferie odbywad się będą na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego „Medyk” w Katowicach, ul.
Wiertnicza 3.
3. Zajęcia odbywają się w trybie dziennym. Nie ma konieczności uczestniczenia w zajęciach sportowych każdego
dnia.
4. Należnośd za uczestnictwo wynosi **350zł** przy płatności za 5 dni z góry bądź 100zł za każdy dzieo z osobna.
5. Dziecko zostanie wpisane na listę uczestników po wpłaceniu **zaliczki** w wysokości **100zł** najpóźniej do
dnia *16 grudnia 2017r.* Po upływie ww. terminu o wpisie na listę uczestników decyduje organizator.
6. Liczba miejsc jest ograniczona.
7. Instruktorzy na zajęciach dokładają wszelkich starao by stworzyd dzieciom jak najlepsze warunki do
wypoczynku, umożliwid im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizowad
czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
8. Uczestnikami gier i zabaw ruchowych oraz nauki pływania mogą byd dzieci od 6 roku życia.
9. Uczestnicy zajęd przebywają pod opieką instruktorów od godziny 08.00 do godziny 16.00.
10. Po wcześniejszym uzgodnieniu dzieci mogą przebywad pod opieką instruktora w godzinach 07.00-08.00 oraz
16.00-17.00 za dodatkową opłatą.
11. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
12. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w deklaracji uczestnika.
13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisad oświadczenie lub
wyrazid na to zgodę w deklaracji uczestnika.
14. Uczestnicy mają prawo do:
a. spokojnego wypoczynku,
b. uczestniczenia w zajęciach,
c. korzystania z całego sprzętu dostępnego podczas zajęd,
d. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
15. Uczestnicy mają obowiązek:
a. podporządkowad się poleceniom instruktorów,
b. przestrzegad ramowego harmonogramu dnia,
c. brad aktywny udział w realizacji programu,
d. zachowad higienę osobistą, schludny wygląd i czystośd,
e. szanowad mienie oraz sprzęt sportowy,

f. kulturalnie zachowywad się podczas spożywania posiłków,
g. przestrzegad zasad poruszania się po terenie basenu.
16. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
17. Samodzielne oddalanie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie
poleceo, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem
uczestnika z udziału w zajęciach.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za
niewykorzystaną częśd zajęd, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa.

