REGULAMIN UCZESTNICTWA
Mania Pływania - PÓŁKOLONIE 2019
1.Przed zapisaniem się na organizowane półkolonie uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem
uczestnictwa.
2. Organizatorem półkolonii jest firma „JACEK SZELEST MANIA PŁYWANIA”, NIP: 675 – 163 – 15 – 66, Regon:
369124437, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Małopolskiego pod
numerem wpisu Z/93/2018 zwana dalej organizatorem.
3. Wypełniony i podpisany regulamin stanowi umowę pomiędzy firmą MANIA PŁYWANIA zwaną dalej
organizatorem a uczestnikiem wypoczynku.
4. Rezerwacji miejsca na organizowanych półkoloniach należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mania-plywania.pl w zakładce obozy/ oferta letnia/
półkolonie. W odpowiedzi drogą mailową dostaną Państwo potwierdzenie rezerwacji, kartę kwalifikacyjną oraz
regulamin. Rezerwacja utrzymana jest po wpłaceniu zaliczki w wysokości 300 zł (słownie: trzystu złotych) od
osoby na konto bankowe (nr konta 63 1140 2004 0000 3302 7734 7302 –w tytule przelewu proszę wpisać imię
i nazwisko Uczestnika oraz nazwę półkolonii – „Półkolonie Kraków I turnus/II turnus”. Podpisane dokumenty
należy dostarczyć organizatorowi w terminie podanym w mailu informacyjnym lub wysłać na adres siedziby
firmy. Oryginał karty zgłoszenia należy dostarczyć organizatorom najpóźniej 7 dni przed planowanym
wyjazdem.
4. Pozostałą kwotę za uczestnictwo w półkoloniach w kwocie 290 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt
00/100) należy uiścić na wskazane powyżej konto Organizatora najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem
organizowanych półkolonii.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych.
W tej sytuacji uczestnik powinien niezwłocznie poinformować organizatora czy akceptuje zmianę w umowie czy
od niej odstępuję za zwrotem świadczeń oraz bez wniesienia kary umownej.
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.
7. Niewykorzystanie przez Uczestnika atrakcji objętych programem półkolonii z przyczyn leżących po jego
stronie, nie może stanowić podstawy do żądania zwrotów pieniężnych.
8. Rezygnacja z udziału w półkoloniach może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji
przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora.
9. Koszty wiążące się z rezygnacją:
-do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy potrącana jest zaliczka 300 złotych.
-przy rezygnacji krótszej niż 7 dni od rozpoczęcia półkolonii, potrącane jest 100% całkowitej wartości
organizowanej półkolonii.
10. Podczas trwania półkolonii uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu półkolonii.

11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz opisanych poniżej wystąpieniach Uczestnik może zostać
usunięty z półkolonii, bez możliwości zwrotu kosztów:
a. Samowolne oddalenie bez wiedzy wychowawcy,
b. Nieuczestniczenie w programie Półkolonii,
c. Niejedzenie posiłków (głodowanie),
d. Niesubordynacja,
e. Stwarzanie zagrożenia dla siebie lub innych Uczestników,
f. Stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej wobec innych Uczestników.
g. Uczestnik półkolonii nie może posiadać niebezpiecznych zabawek i przedmiotów (pistolety na kulki,
scyzoryki, itp.) Takie przedmioty będą konfiskowane i oddawane rodzicom.

12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i przedmioty wartościowe Uczestników,
które nie zostały przekazane mu w formie depozytu.
13. Istnieje możliwość przeniesienia uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w półkoloniach do 7 dni
przed wyjazdem.
14. Organizator przyjmuje ewentualne uwagi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po
zakończeniu półkolonii.
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