Regulamin półkolonii
“Tajne szkolenie akademii profesora Einsteina” /
“Poszukiwacze Skarbu”
Regulamin półkolonii obowiązuje:
a. wszystkich uczestników półkolonii,
b. rodziców i opiekunów,
c. kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców półkolonii.
2. Półkolonie trwają w czasie: 06 - 31 lipca 2020 oraz 03 - 28 sierpnia 2020.
3. Półkolonie odbywać się będą w 8 turnusach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00.
Turnus I: 6-10 lipca 2020,
Turnus V: 3-7 sierpnia 2020,
Turnus II: 13-17 lipca 2020,
Turnus VI: 10-14 sierpnia 2020,
Turnus III: 20-24 lipca 2020,
Turnus VII: 17-21 sierpnia 2020,
Turnus IV: 27-31 lipca 2020,
Turnus VIII: 24-28 sierpnia 2020,
4. Zapisy na półkolonie odbywać się będą od 22 czerwca 2020. Zapisu można dokonać tylko za przekazaniem wypełnionej
karty kwalifikacyjnej uczestnika.
5. Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na półkoloniach jest uiszczenie pełnej
opłaty za półkolonie, wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz złożenie kserokopii karty szczepień.
6. Półkolonie są płatne 580 złotych* lub 560 złotych* za każdy turnus.
7. Rezygnacja z półkolonii i zwrot przez organizatora 50% kosztów dziennych, rozliczanych proporcjonalnie do liczby dni
w których dziecko było nieobecne, są możliwe wyłącznie z powodu choroby czy nieszczęśliwego wypadku dziecka.
Uwzględniane za okazaniem np. zaświadczenia lekarskiego. Zwrot jakichkolwiek kosztów jest możliwy za okazaniem
oryginalnego paragonu fiskalnego.
8. Organizatorem półkolonii jest Experymentarium Tomasz Kuliś, ul. Drewnowska 58, Łódź 91-002, NIP 7251890578.
9. Miejscem prowadzenia zajęć będzie Experymentarium Tomasz Kuliś, ul. Drewnowska 58. Łódź, Manufaktura. Program
półkolonii przewiduje także wyjścia poza teren wymieniony powyżej, jednak zajęcia zewnętrzne będą odbywać się na terenie
Miasta Łodzi.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych
uczestników.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na zmianę zasad, zaleceń
i wytycznych MEN, GIS i MZ, dotyczących profilaktyki i organizacji wypoczynku w czasie pandemii COVID-19.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w sytuacjach, gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn
pogodowych lub innych niezależnych od organizatora, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia uczestników
i ich rodziców/opiekunów prawnych.
13. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 7 - 13 lat.
14. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców oraz kierownika wypoczynku wg harmonogramu.
15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należące
do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników - odpowiedzialność ponoszą rodzice.
16. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika półkolonii odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub prawni
opiekunowie uczestnika półkolonii.
17. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety,
odtwarzacze muzyki, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
18. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodne z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
19. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o zaistniałych wypadkach,
urazach, problemach wychowawczych.
20. Plan zajęć sporządzany jest przez kierownika półkolonii.
21. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory, przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
22. Rodzice:
a. są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z planem zajęć,
b. są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem,
c. w przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie
i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.
23. Uczestnicy mają prawo do:
a. szybkiego kontaktu z lekarzem i rodzicem/opiekunem prawnym w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności),
b. skorzystania z opieki medycznej w postaci interwencji ratownika medycznego lub lekarza w przypadku
wystąpienia u nich niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności),
c. spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
d. wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,
e. uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców i kierownika półkolonii,
f. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych - podczas półkolonii.
24. Uczestnicy mają obowiązek:
a. Zapoznać się i stosować regulamin półkolonii oraz wszelkie zasady bezpieczeństwa związane z zachowaniem
dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny poprzez regularne mycie rąk mydłem
z wodą i dezynfekcję rąk oraz zasłanianie ust i nosa,
1.

wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,
przestrzegać regulaminu półkolonii “W poszukiwaniu Profesora Einsteina”/“Na ratunek planecie”
organizowanych przez Experymentarium Tomasz Kuliś, ul. Drewnowska 58. Łódź, Manufaktura,
d. przestrzegać regulaminów wszystkich atrakcji stanowiących program półkolonii,
e. dbać o czystość i porządek,
f. przestrzegać zasad BHP i PPOŻ, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia
innych powiadomić wychowawcę,
g. mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie,
h. dbać o dobrą atmosferę w grupie, brać czynny udział w zajęciach,
i. każdego dnia posiadać odpowiednią odzież dostoswaną do warunków pogodowych oraz buty na zmianę.
25. Uczestnikom zabrania się:
a. samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
b. używania wulgarnych słów i przekleństw,
c. zażywania jakiegokolwiek rodzaju używek.
26. Samowolne oddalenie się, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń wychowawców
oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencję:
a. upomnienie przez wychowawcę,
b. zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych,
c. powiadomienie rodziców o zachowaniu,
d. wykluczenie z półkolonii.
27. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia dalszego uczestnictwa w półkoloniach dziecku, które pomimo upomnień,
nie przestrzega zasad związanych z rygorem sanitarnym obowiązującym u organizatora w czasie pandemii COVID-19.
28. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkoloniach oraz w szczególności wypełnienie karty kwalifikacyjnej jest jednoznaczne
z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii “W poszukiwaniu Profesora Einsteina”/“Na ratunek planecie”
organizowanych przez Experymentarium Tomasz Kuliś, ul. Drewnowska 58. Łódź, Manufaktura.
Procedury i informację związane z pandemią COVID-19:
29. Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie dzieci zdrowe, co poświadczają rodzice dziecka/opiekunowie prawni
w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika półkolonii infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
30. Uczestnikiem półkolonii nie może być dziecko zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych, jak również dziecko, które miało kontakt z osobą zakażoną/podejrzaną o zakażenie w okresie
14 dni przed rozpoczęciem półkolonii oraz w czasie ich trwania, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców
dziecka/prawnych opiekunów.
31. Uczestnik półkolonii jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych
z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
32. Rodzice dziecka/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
a. Udostępnią organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką
komunikację.
b. Zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania organizatora o wystąpieniu u dziecka objawów świadczących
o chorobie zakaźnej czy innych objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka/podwyższona temperatura,
biegunka, wymioty, zawroty głowy, duszności, itp.).
c. Zobowiązują się do odbioru dziecka z terenu Experymentarium, w ciągu godziny od otrzymania widomości
telefonicznej, iż u dziecka wystąpiły niepokojące objawy, mogące wskazywać na wystąpienie choroby
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, itp.).
d. Oświadczają, iż osoby odprowadzające dziecko do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby
zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
w okresie 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii.
e. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic
dziecka/opiekun prawny ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału
w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób
przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w wypoczynku.
f. Wyrażają zgodę w treści pisemnego oświadczenia na dokonanie pomiaru temperatury u swojego dziecka przez
osobę do tego wyznaczoną przez organizatora.
g. Zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych
wyrządzonych uczestnikowi półkolonii w czasie uczestnictwa w turnusie, m.in. wywołanych zakażeniem
koronawirusem SARS-CoV-2 .
33. Organizator półkolonii zapewnia niezbędne środki ochrony osobistej (rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
34. Pomieszczenia, w których będą przebywali uczestnicy półkolonii posiadają powierzchnię min. 4 mkw na jednego uczestnika
i umożliwiają zachowanie zalecanego dystansu społecznego.
35. Obiekty sanitarne są regularnie dezynfekowane.
36. Organizator zobowiązuje się wypełniać zalecenia dotyczące wyżywienia oraz organizacji zajęć zgodnie z wytycznymi MEN,
GIS i MZ dotyczących profilaktyki w czasie pandemii COVID-19.
37. Organizator półkolonii posiada pomieszczenie, mogące służyć jako miejsce czasowej izolacji osoby z podejrzeniem choroby.
38.Organizator zapewnia przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia
zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
b.
c.

39. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników
wypoczynku, zobowiązuje się zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony
osobistej. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, posiada na wyposażeniu
również dodatkowe środki w postaci indywidualnych osłon nosa i ust. Ponadto organizator zapewnia dostęp do miejsc,
w których pracownicy i uczestnicy wypoczynku mogą myć ręce mydłem i wodą.
40.Organizator, w ramach półkolonii zapewnia nielimitowane napoje (wodę/soki), drugie śniadanie, obiad dwudaniowy
oraz podwieczorek. Punkt zbiorowy żywienia będzie organizowany z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami.
Wyżywienie będzie zapewnione za pomocą cateringu z wykorzystaniem jednorazowych pojemników i sztućców. Przed i po
każdym posiłku dezynfekowane będą blaty stołów i krzesła. Możliwe jest także przynoszenie własnych napojów
oraz dodatkowych kanapek przez uczestników.
41. Organizator wypoczynku dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć w obiekcie przebywanie osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum. W trakcie odbywania turnusu uczestnicy wraz z wychowawcami będą mieli możliwość korzystać
z oferty rozrywkowej partnerów organizatora z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, m.in. osłony ust i nosa, stosowanie
rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych. Korzystanie z atrakcji zapewnionych
przez firmy partnerskie organizatora będzie wiązało się z koniecznością przemieszczenia się w zorganizowanych grupach
pod opieką wychowawców do specjalnie przygotowanych przez nich miejsc pieszo zgodnie z obowiązującymi przepisami,
42. Organizator zobowiązuję się również do zapewnienia szybkiego kontaktu ratownikiem medycznym w sytuacji wystąpienia
objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu odbywania się turnusu lub
konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub opiekunów prawnych.
43. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 oraz żadną inną
chorobą zakaźną i nie tylko przez uczestnika półkolonii.
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem Półkolonii “W poszukiwaniu Profesora Einsteina”/“Na ratunek planecie”
oraz innych atrakcji stanowiących program powyższych Półkolonii, akceptuję jego warunki oraz zobowiązuje się do zapoznania
z jego treścią dziecka oraz, w razie potrzeby wyjaśnienia mu jego postanowień.

…………………………..
Data

……………………………………………
Podpis Rodzica/Opiekuna
świadczący o akceptacji powyższego regulaminu

* Koszt półkolonii przy zapisie do 30.06.2020 – 560 złotych , koszt zapisu po 30.06.2020 - 580 złotych.
* Koszt półkolonii przy zapisie dziecka na dwa turnusy – 560 zł za turnus.
* Koszt półkolonii przy zapisie dwójki dzieci na jeden turnus – 560 zł za każde dziecko.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW UCZESTNIKA PÓŁKOLONII O STANIE ZDROWIA DZIECKA W ZWIĄZKU Z
PANDEMIĄ COVID-19
My, niżej podpisani, jako rodzice/prawni opiekunowie małoletniego/małoletniej: .....................................................................,
będącego uczestnikiem półkolonii “W poszukiwaniu Profesora Einsteina”/“Na ratunek planecie” mając na uwadze ciągle
obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii (W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami), niniejszym
oświadczamy, co następuje:
1. Wskazana powyżej osoba jest osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby
zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
2. W ostatnich 14 dniach, przed dniem sporządzenia niniejszego oświadczenia, wskazana powyżej osoba nie przebywała
na kwarantannie, a także nie miała świadomego kontaktu i nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie,
niezależnie od formy tej kwarantanny;
3. Wskazana powyżej osoba nie miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą
na COVID-19;
4. Mamy pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2
w trakcie udziału w półkoloniach “W poszukiwaniu Profesora Einsteina”/“Na ratunek planecie” oraz będącą konsekwencją
tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19;
5. Mamy pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a tym
samym zachorowania na COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe;
6. W związku z zamiarem uczestnictwa w półkoloniach “W poszukiwaniu Profesora Einsteina”/“Na ratunek planecie”
przez wskazaną powyżej osobę, zobowiązujemy się do zapewnienia jej, we własnym zakresie, środków ochrony osobistej,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w na terenie Experymentarium wytycznymi.
7. Wyrażamy zgodę na dokonanie pomiaru temperatury u osoby wyżej wskazanej przez osobę do tego wyznaczoną przez
organizatora.
8. Zapoznaliśmy się z regulaminem półkolonii, w tym z informacjami i procedurami związanymi z pandemią COVID-19,
i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
……………………………………………………
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH PRZEZ
EXPERYMENTARIUM TOMASZ KULIŚ
(tylko osoby pełnoletnie za okazaniem dowodu osobistego)
Ja ………………………………………………………..………………….…………………….. legitymujący/a się dowodem
osobistym o numerze: …………………………………………………………. upoważniam do odbierania mojego dziecka
……………………………………………..... z półkolonii przez następujące osoby:
Lp.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Nr dowodu osobistego

Telefon kontaktowy

Stopień pokrewieństwa

1
2
3
4
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania go z placówki
(Experymentarium Tomasz Kuliś w Łodzi) przez podane powyżej, upoważnione przeze mnie osoby.
…………………………………………….
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ
ORAZ PRAC PLASTYCZNYCH
Ja, niżej podpisana/y w związku z udziałem mojego syna/córki w półkoloniach organizowanych przez
Experymentarium Tomasz Kuliś w Łodzi wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka do celów związanych
z promocją. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne tym, że fotografie, prace plastyczne, filmy lub nagrania wykonane podczas
zajęć mogą być zamieszczone na stronie internetowej Experymentarium i Areny Laser Games oraz wykorzystane
w materiałach promocyjnych. Podpisanie zgody jest dobrowolne. Ponadto oświadczam, że dobrowolnie podaję dane osobowe
w powyżej wskazanym celu i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz poinformowany/a zostałem/am o prawie wglądu do swoich
danych osobowych i ich poprawie.
………..………………………………………….
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą
w Łodzi, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź, w szczególności: imienia i nazwiska, danych kontaktowych (numer telefonu, e-mail,
adres), numeru PESEL/NIP, informacji o stanie zdrowia w celu zawarcia i wykonania umowy, przez okres jej obowiązywania,
okres przedawnienia roszczeń (usprawiedliwiony interes administratora art. 23 ust 1 pkt 5 Ustawy), a w zakresie niektórych
danych przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
……………………………………………………
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI MARKETINGOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Experymentarium Tomasz Kuliś
z siedzibą w Łodzi, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź, w szczególności: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail polegające
na wysyłaniu na mój adres e-mail informacji o aktualnej ofercie i promocjach administratora przez okres 10 lat lub do wycofania
zgody. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn.18.07.2002 r.(Dz. U.
nr 144, poz.1204 z późn. Zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
……………………………………………………
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Kuliś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą
w Łodzi, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zawarcia i wykonania umowy
sprzedaży oraz świadczenia usług (ewentualnie w innym celu wskazanym w formularzu zgody) przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia
roszczeń (usprawiedliwiony interes administratora art. 23 ust 1 pkt 5 Ustawy), a w przypadku niektórych danych – przez okres przewidziany obowiązującymi
przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak może uniemożliwiać zrealizowanie usługi. Przysługuje Ci prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO). Każda zgoda może być wycofana
w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą
zgodność z prawem przetwarzania danych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni przez administratora,
obsługujące administratora biuro księgowe oraz firma hostingowa, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego
zakresu, umożliwiającego prawidłowe świadczenie usługi oraz rozliczenie księgowe. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim
w celach marketingowych ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, oraz nie będą przetwarzane automatycznie w formie profilowania.

