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Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu placówki wypoczynku oraz
poleceń wychowawców i kierownika półkolonii.
Kosztami napraw za szkody spowodowane przez uczestnika półkolonii będą obciążeni
rodzice/opiekunowie prawni.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy zaginione bądź zniszczone podczas
trwania półkolonii
W przypadku nieudzielenia pełnych informacji na temat problemów dziecka mających istotny wpływ
na jego funkcjonowanie w środowisku, zgadzam się na skrócenie pobytu na półkolonii i osobiste
odebranie dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych.
Oświadczamy, że (w nawiązaniu do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 II 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji) dane osobowe dziecka i jego rodziny są zbierane w celu
szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach, poznania sytuacji rodzinnej dziecka oraz sprawowania
nad dzieckiem należytej opieki. Są udostępniane tylko organizatorom opieki nad dziećmi,
wychowawcom i opiekunom dziecka, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Na zebranie powyższych danych wyrażam zgodę.
Wyrażam zgodę na robienie zdjęć/filmowanie dziecka w celu tworzenia dokumentacji z zajęć,
pamiątkowej kroniki oraz teledysku publikowanych na stronach www.
Zobowiązuję się do przyprowadzania zdrowego dziecka.
Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnioną osobę dorosłą.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* aby moje dziecko……………………………………………………………………… wracało
samodzielnie
do domu po zakończeniu zajęć.
*Skreślić niepotrzebne
Do odbioru dziecka upoważniam następujące osoby:
Imię i nazwisko , seria i numer dokumentu tożsamości

telefon kontaktowy

………………………………………………….....
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna:

WARUNKI PŁATNOŚCI / REZERWACJI MIEJSC
Rezerwacja miejsca dokonywana jest na podstawie wpłaty zadatku w wysokości 150 PLN (lub 300 PLN w
przypadku udziału w dwóch tygodniach wakacji) na konto Edu Leo Monika Wołowicz 57 1160 2202 0000 0002
2471 6477 lub w naszej siedzibie. W tytule wpłaty prosimy wpisać: „półkolonie językowe, imię i nazwisko
dziecka termin półkolonii”. Jednocześnie informujemy, że pozostała kwota powinna zostać uiszczona najpóźniej
do środy poprzedzającej rozpoczęcie wybranego terminu wakacji. Edu Leo zastrzega sobie prawo do odwołania
wybranego terminu wakacji w przypadku nie zebrania minimalnej grupy 12 uczestników. Zobowiązuje się
jednocześnie do przekazania informacji o odwołaniu tego terminu wakacji do środy poprzedzającej rozpoczęcie
turnusu oraz natychmiastowego zwrotu całości poniesionych opłat. W przypadku rezygnacji z udziału w
wakacjach przed środą poprzedzającą rozpoczęcie turnusu, kwota zwracana pomniejszona będzie o zadatek. W
razie rezygnacji po środzie poprzedzającej rozpoczęcie wybranego terminu wakacji, Edu Leo zwróci uiszczoną
opłatę pomniejszoną o zadatek tylko w przypadku, gdy zapełni wolne miejsce powstałe na skutek rezygnacji.
…………………………………………………
Data i podpis Rodzica/Opiekuna
lub osoby upoważnionej

…..…………….…………………..
Podpis dyrektora szkoły

