a.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W WAKACJACH MUZYCZNYCH
Z PASJĄ W BACHOTKU 2021

1. Organizator: Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zobowiązuje się do:

a. zapewnienia opieki dzieciom będącym uczestnikami kolonii
b. realizacji programu kolonii zgodnie z przedstawioną ofertą
c. zapewnienia żywienia oraz zakwaterowania uczestników kolonii

2.

Uczestnik kolonii ma prawo:
b. do udziału we wszystkich zajęciach programowych,
c. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi
problemami do wychowawcy
d. do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony
wychowawców

3. Uczestnik kolonii zobowiązany jest:
a. przestrzegać regulaminu kolonii i ośrodka oraz stosować się do
poleceń wychowawców
b. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został
zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza
c. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć
d. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu
e. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób
f. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli i
ruchu drogowego
g. informować kadrę kolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu
h. uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność
finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas kolonii
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie
cennych i wartościowych rzeczy
5. Na koloniach obowiązuje bezwzględny zakaz : zakupu, posiadania i picia
alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających.
6. Uczestnikowi kolonii nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz
poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.
7. W przypadku poważnego naruszenia reguł kolonii uczestnik może zostać
skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu
rodziców wydalony z kolonii na koszt własny rodziców/opiekunów. W
takim wypadku Osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać
dziecko w ciągu 24 godzin. Relegowanie może nastąpić na podstawie
wspólnej decyzji kadry pedagogicznej kolonii. W tym przypadku nie ma
żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem przez dziecko
opłaconych świadczeń.
8. Wpłacenie zaliczki bądź całości kwoty świadczy o akceptacji programu
kolonii. W przypadku rezygnacji z kolonii organizator zastrzega sobie
prawo zatrzymania przyjętej kwoty.

