REGULAMIN VIDIUSOWYCH PÓŁKOLONII
organizowanych przez Vidius Active Sylwia Łyżwa
Miejsce: Akademia Ruchu Vidius Active
Ul. Bochenka 16A, 30-693 Kraków
1..Uczestnik Vidiusowych Półkolonii ma prawo:
a. do udziału we wszystkich zajęciach ruchowych, wycieczkach, imprezach, zabawach i animacjach organizowanych podczas Vidiusowych
Półkolonii;
b. do zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy;
c. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku;
d. do rozwijania umiejętności tanecznych, akrobatycznych, ogólnorozwojowych i korzystania ze wszystkich udostępnionych materiałów
i trenażerów, podczas trwania Vidiusowych Półkolonii.
2. Uczestnik Vidiusowych Półkolonii ma obowiązek:
a. przestrzegać regulaminu oraz stosować się do poleceń wychowawców i pracowników Akademii oraz do oznaczeń na terenie Vidius Active;
b. uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez Vidius Active;
c. nie opuszczać terenu Akademii bez wiedzy i zgody wychowawców;
d. dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie podczas Vidiusowych Półkolonii;
e. przestrzegać zasad higieny według nałożonych obostrzeń związanych ze zwiększonym ryzykiem zarażenia wirusem COVID-19;
f. mieć szacunek do kolegów, wychowawców, instruktorów i innych osób przebywających na terenie Akademii i poza nią;
g. przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ruchu drogowego;
h. informować kadrę Vidiusowych Półkolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu;
i. uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na
Vidiusowych Półkoloniach oraz podczas wyjść poza teren Akademii.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczone rzeczy.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego (do 2 godzin) odbioru dziecka z Vidiusowych Półkolonii w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, itp.).
5. Rodzice/Opiekunowie/Osoby odprowadzające na zbiórkę lub do obiektu oświadczają, iż są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby
zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem
wypoczynku.
6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia wirusem COVID-19, Rodzic/Opiekun ma
obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku.
7. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
8. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do zaopatrzenia uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na Półkoloniach.
9. Podczas Vidiusowych Półkolonii obowiązuje zakaz posiadania, zakupu, picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających.
10. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu Vidiusowych Półkolonii zostaną o tym fakcie powiadomieni rodzice lub opiekunowie
uczestnika, a organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów udziału
w Vidiusowych Półkoloniach.
11. Wszystkie odstępstwa od regulaminu wymagają akceptacji i zgody kierownika Roztańczonych Półkolonii.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby uczestników w terminie do 3 dni przed
rozpoczęciem danego turnusu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu przed rozpoczęciem Vidiusowych Półkolonii lub w uzasadnionych
przypadkach także w trakcie trwania Vidiusowych Półkolonii.
14. Z Vidiusowych Półkolonii dziecko odebrać mogą rodzice i prawni opiekunowie. W każdym innym przypadku wymagana jest pisemna zgoda
rodzica bądź opiekuna.
15. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na Vidiusowe Półkolonie.
16. Uczestnik Vidiusowych Półkolonii wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Vidius Active w przypadku
publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Vidius Active i jego patronów.
17. W przypadku sytuacji nieokreślonych w niniejszym regulaminie, zastosowanie ma główny Regulamin Akademii Ruchu Vidius Active.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.vidiusactive.pl oraz w Recepcji szkoły.
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