Regulamin Uczestnika
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
• Każdy Uczestnik będzie brał aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych
w planie dnia.
• Będzie uprzejmy i uczynny.
• Będzie dobrą koleżanką lub dobrym kolegą w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć
sportowych, będzie opiekować się młodszymi, służyć im pomocą i radą.
• Będzie wykonywać wszystkie polecenia Kierownika i Wychowawców.
• Będzie przestrzegał obowiązujący w stajni – regulamin stajenny, z którym zapozna
się w pierwszym dniu pobytu. Regulamin ten dotyczy głównie bezpieczeństwa w
kontakcie dzieci z końmi.
• Będzie przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.
• Nie będzie oddalać się poza obręb stajni.
• Będzie chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość – ewentualne koszty
uszkodzeń lub zniszczeń pokryje przed opuszczeniem placówki.
• Z telefonu komórkowego Uczestnik będzie mógł korzystać tylko w wyznaczonym
czasie, w pilnych sytuacjach Rodzice mogą dzwonić do Wychowawcy o każdej porze
(wskazane, aby uczestnik nie zabierał ze sobą telefonu).
• W czasie zajęć obowiązuje zakaz jedzenia oraz żucia gumy.
INNE
• Ośrodek posada ubezpieczenia OC. W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy
podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego, indywidualnego
ubezpieczenia OC.
• Rodzice (prawni Opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania dzieci każdego
dnia od godz.8.00 oraz odbioru dziecka o godzinie 17.00 .
• Rodzic może upoważnić pisemnie drugą osobę do odbioru dziecka z zajęć
(upoważnienie musi zawierać imię, nazwisko, PESEL oraz nr Dow. Osobistego).
• Wszelkie skaleczenia, urazy, stan złego samopoczucia lub inne problemy i
nieprawidłowości uczestnik powinien natychmiast zgłaszać Wychowawcy.
• Samowolne oddalenie się od Wychowawców, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń Wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie
karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika.

•Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez
zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania
zasad uczestnictwa.
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
Wszystkie przedmioty, które pozostawią dzieci po koloniach, będzie można odebrać
do 30.09.2021r. Po tej dacie zostaną przekazane do Domu Dziecka.
• Zachęcamy do tego, aby nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. W
czasie trwania turnusu jest zakaz używania telefonów komórkowych.
Uczestnicy powinni zabrać ze sobą:
• strój wygodny, sportowy, schludny;
• do jazdy konnej – wygodne spodnie, bez szwów wewnętrznych, niepowodujące
obtarć (bryczesy, getry…), rękawiczki, mile widziane czapsy;
• kaski i kamizelki ochronne (dzieci nie posiadające kamizelki lub kasku otrzymają na
czas jazdy stajenny);
• nakrycie głowy;
• buty na płaskiej, sztywnej podeszwie do jazdy konnej;
• oraz najważniejsze DOBRY HUMOR.

Cena za turnus (5dni) wynosi 990 zł
• Rodzice/Opiekunowie wpłacają zadatek w wysokości 290 złotych, zadatek jest
bezzwrotny, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie i blokuje miejsce innym
dzieciom.
Dane do wpłaty: Wielowski sp.j Ul. Wierzbowa 37-39 72-010 Przęsocin Santander
Bank 33 1090 2268 0000 0001 2219 9112
• Pełna opłata za pobyt winna być wniesiona gotówką w dniu przyjazdu
• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania turnusu bez podania przyczyn
(np. z powodu małej liczby Uczestników) oraz zmian w programie, wyłącznie z
korzyścią dla dzieci.
• Z treścią powyższego regulaminu Rodzice i Opiekunowie mają obowiązek zapoznać
się i potwierdzić akceptację złożonym podpisem w karcie kwalifikacyjnej Uczestnika.

