REGULAMIN WYPOCZYNKU W STUDIO TANECZNO – AKROBATYCZNYM ''ACTIVO''
§1
Zasady ogólne
1. Organizatorem wypoczynku jest Studio taneczno – akrobatyczne „Activo” z siedzibą w Sosnowcu, ul. Braci
Mieroszewskich 91.
2. Zapisy na wypoczynek odbywają się w trakcie zajęć z akrobatyki i tańca dla grup zorganizowanych, zgodnie
z ustalonym harmonogramem zajęć.
3. O przyjęciu Uczestnika na wypoczynek decyduje Organizator, który w uzasadnionych przypadkach ma prawo
odmówić Klientowi świadczenia usług.
4. Status Uczestnika wypoczynku (zawarcie umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego) uzyskuje się po spełnieniu
łącznie następujących warunków:
a) dostarczeniu do Organizatora podpisanego1 „Regulaminu wypoczynku w Studio taneczno – akrobatycznym
Activo”,
b) dostarczeniu do Organizatora wypełnionej i podpisanej1 „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”,
c) uzyskaniu pozytywnej decyzji Organizatora dotyczącej zakwalifikowania Uczestnika do udziału
w wypoczynku, zgodnie z p. III „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”,
d) dokonaniu zapłaty pełnej ceny wypoczynku.

§2
Prawa i obowiązki Organizatora wypoczynku
1. Organizator wypoczynku zobowiązuje się do zapewnienia:
a) opiekunów z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym,
b) realizacji zajęć zgodnych z programem,
c) natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów Uczestnika wypoczynku o zaistniałych
wypadkach, urazach lub problemach wychowawczych,
d) infrastruktury do realizacji programu wypoczynku z zachowaniem zasad BHP i p/poż oraz zapewnieniu
podstawowej opieki medycznej.
2. Rodzice lub opiekunowie Uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego
podczas podróży lub pobytu na wypoczynku, na podstawie protokołu szkody sporządzonego przy udziale kierownika
wypoczynku.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas podróży lub wypoczynku oraz za
zniszczenia rzeczy będące jego własnością, a dokonane przez innych Uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i filmów zawierających wizerunek Uczestników
wypoczynku w materiałach reklamowych i na stronie internetowej Organizatora.
5. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, w szczególności w zakresie opisanym
w § 3 ust. 3 Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników i po wcześniejszym
zawiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych - wydalenia z miejsca wypoczynku na koszt własny
rodziców/opiekunów bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba
odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia
tego faktu przez Organizatora.

§3
Prawa i obowiązki Uczestnika wypoczynku
1. Każdy Uczestnik wypoczynku ma prawo:
a) korzystać ze wszystkich świadczeń zawartych w ofercie Organizatora,
b) korzystać z pomocy służb medycznych, kierownika wypoczynku, wychowawców i innych osób zatrudnionych
przez Organizatora w trakcie wypoczynku,
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W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy

c) szczególnej pomocy ze strony osób zatrudnionych w miejscu wypoczynku w przypadku rozwiązywania
konfliktów personalnych i innych sytuacji, które naruszają jego prawa, wolności i bezpieczeństwo.
2. Każdy Uczestnik wypoczynku ma obowiązek:
a) stosować się do niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa (m. in. dotyczących korzystania ze środków
transportu publicznego, kąpieli, poruszania się po drogach i na szlakach turystycznych), przepisów
porządkowych obowiązujących w miejscu wypoczynku (m.in. przestrzegania ciszy nocnej) oraz do poleceń
kierownika wypoczynku i wychowawców,
b) punktualnie stawiać się na wszystkie zajęcia programowe i aktywnie w nich uczestniczyć chyba, że został
z nich zwolniony przez wychowawcę lub lekarza,
c) zgłaszać niezwłocznie wszystkie sytuacje, które wpływają na bezpieczeństwo własne lub innych uczestników
wypoczynku,
d) informować wychowawcę o każdej niedyspozycji lub złym stanie zdrowia,
e) dbać o czystość i porządek oraz mienie w miejscu zakwaterowania oraz odbywania się wszystkich zajęć oraz
w środkach transportu, z których Uczestnik korzysta w czasie wypoczynku,
f) zgłaszać wszystkie zauważone awarie sprzętu, urządzeń, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
g) posiadać przyjmowane regularnie lub okresowo lekarstwa wraz z opisem dawkowania, które należy przekazać
wychowawcy,
W przypadku zachorowania dziecka w czasie wypoczynku wszystkie leki i świadczenia medyczne
zaordynowane przez lekarza lub uzgodnione przez Organizatora z rodzicami lub opiekunami prawnymi będą
finansowane przez Organizatora, a po zakończeniu wypoczynku zwracane Organizatorowi na podstawie
przedstawionych dowodów zakupu w terminie 7 dni od daty dostarczenia rodzicom/opiekunom.
h) posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
3. Uczestnikom wypoczynku zabrania się:
a) posiadania lub spożywania alkoholu, tytoniu lub środków odurzających,
b) stosowania jakichkolwiek form przemocy,
c) samodzielnego oddalania się od grupy i miejsca zakwaterowania bez zgody wychowawcy,
d) wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody wychowawcy,
e) niszczenia mienia.

§4
Cena wypoczynku
1. Udział w wypoczynku jest odpłatny.
2. Wysokość opłat i warunki płatności za udział w wypoczynku uregulowana jest w ofercie Organizatora.
3. Rezygnacja z wypoczynku lub niewykorzystanie przez Uczestnika – z przyczyn leżących po jego stronie – świadczeń
objętych programem wypoczynku, nie stanowi podstawy do obniżenia płatności za wypoczynek lub żądanie
ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym Regulaminem, akceptuję wszystkie jego warunki
i zobowiązuję się (moje dziecko) do jego przestrzegania.
Imię i nazwisko uczestnika...................................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ......................................................................................................

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego .........................................................................................................

