KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII
Miejsce półkolonii: Centrum Challenger 45-221 Opole ul. Chabrów 52
Czas trwania półkolonii: 11.07.2016 – 27.08.2016
Turnus 1
11-15.07.2016

Turnus 2
18-22.07.2016

□

□

Turnus 3
25-29.07.2016

Turnus 4
01-05.08.2016

Turnus 5
08-12.08.2016

Turnus 6
16-19.08.2016

Turnus 7
22-27.08.2016

□

□

□

□

□

Prosimy o zaznaczenie wybranego turnusu

Dane uczestnika
1. Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................
2. Data urodzenia: . ............................................................, PESEL: ………………………………...
3. Adres zamieszkania: ................................................................................. .......................................
..........................................................................., tel.: .................................................. .....................
4. Nazwa i adres szkoły: .................................................................. ............................, klasa: ...........
5. Adres rodziców opiekunów w czasie pobytu uczestnika niepełnoletniego na półkolonii:
........................................................................................................................... ...............................
........................................................................., tel. ................................................... .....................
6. Telefon kontaktowy: ....................................., e-mail kontaktowy: ...............................................

REGULAMIN PÓŁKOLONII
1. Organizatorem Półkolonii (zwanej dalej „Półkoloniami”) jest Opolski Klub Karate Kyokushin
z siedzibą: ul. Chabrów 52, 45-221 Opole zwany dalej „Organizatorem”.
2. Półkolonie rozpoczynają się dnia 11.07.2016 r. (pierwszy turnus), a kończą dnia 27.08.2016 r.
(ostatni turnus). Program półkolonii zaprezentowany jest na stronie www.kyokushin.pl.
3. Opiekun dokonuje rejestracji Uczestnika poprzez dostarczenie wypełnionej "karty zgłoszenia
uczestnika półkolonii" oraz wniesieniu opłaty za uczestnictwo. Kartę zgłoszenia można dostarczyć
osobiście do Organizatora do jego siedziby lub przesłać mailowo albo pocztą. Rejestracja następuje z
chwilą otrzymania wypełnionych oryginałów dokumentów przez Organizatora.
4. Po prawidłowej rejestracji Uczestnika, Opiekun otrzyma od Organizatora (e-mailowo
lub w siedzibie Organizatora przy zgłoszeniach osobistych) informację o zakwalifikowaniu
Uczestnika na Półkolonie. W przypadku braku wpłaty zakwalifikowani będą uczestnicy z listy
rezerwowej. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym turnusie dofinansowanym.
5. Koszt półkolonii dla pierwszych 22 uczestników w każdym turnusie wynosi 90 zł (warunkiem jest
wiek uczestnika w wieku szkolnym od 1 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum oraz

zamieszkanie na terenie miasta Opole). Koszt półkolonii dla pozostałych uczestników wynosi 250 zł
za jeden turnus. Wyjątkiem jest turnus 6, który trwa cztery dni i jego koszt to 200 zł.
6. Z chwilą dokonania płatności opłaty za uczestnictwo dochodzi do zawarcia umowy. Uczestnik
będzie przyjęty na półkolonie pod warunkiem dostarczenia przed rozpoczęciem turnusu karty
kwalifikacyjnej.
7.
Uczestnikiem Półkolonii może być dziecko w wieku od 6 do 18 lat, a dla miejsc
dofinansowanych przez Gminę Opole dziecko w wieku szkolnym od 1 klasy szkoły podstawowej
do 3 klasy gimnazjum (zwane dalej „Uczestnikiem”). Warunkiem udziału jest wyrażenie zgody przez
opiekuna prawnego Uczestnika (zwanego dalej „Opiekunem”).
8. Poprzez dokonanie rejestracji Opiekun akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
9. Opiekun zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich dokumentów dostarczonych przez
Organizatora wyłącznie zgodnie z prawdą.
10. Uczestnicy Półkolonii w trakcie jej trwania ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków. Koszty Ubezpieczenia pokrywa Organizator.
11. Opiekun oświadcza, iż Uczestnik został poddany stosownym badaniom oraz, że stan zdrowia
Uczestnika jest dobry i umożliwia mu udział w planowanych zajęciach sportowych a nadto oświadcza,
iż nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Uczestnika w Półkolonii.
12. Opiekun może wycofać zgłoszenie Uczestnika w Półkolonii w dowolnym czasie. W przypadku
wycofania się zwraca Opiekunowi uiszczoną opłatę za uczestnictwo, przy czym kwota zwrócona
zostanie pomniejszona o poniesione przez organizatora koszty organizacji, stosowne wynagrodzenie
za już wykonane czynności oraz kwoty uiszczone podmiotom trzecim w związku z organizacją
Półkolonii, których zwrotu Organizator nie może dochodzić.
13. Opiekun zobowiązany jest zapewnić Uczestnikowi strój sportowy odpowiedni do warunków
atmosferycznych.
14. W ramach Półkolonii Organizator zapewnia jego Uczestnikom, uczestnictwo w programie
opisanym na stronie: www.kyokushin.pl. Zajęcia w ramach Półkolonii odbywają się w godzinach od
800 do 1530.
15. Uczestnik w trakcie trwania Półkolonii pozostaje pod opieką Organizatora i powinien wykonywać
wszystkie jego polecenia.
16. Na Półkolonie nie będą przyjmowane dzieci przewlekle chore, z ADHD, z zespołem Aspergera
i z innymi zaburzeniami, które objawiają się nadpobudliwością psychoruchową oraz uniemożliwiają
pracę w grupie.

.........................................................................

.........................................................................

Miejsce i data

Czytelny podpis opiekuna prawnego

