REGULAMIN PÓŁKOLONII EDUFUNOWE WARIACJE W TE WAKACJE
INFO OGÓLNE
1.

W te wakacje eksperymentujemy w Gdańsku Wrzeszczu, na terenieBlok Fit’u, ul. Słowackiego 1A, 80-257 Gdańsk

2.

Wiemy, że niektórzy z Was pracują bardzo dłuuugo. Nie martwcie się ☺ Opiekę na dziećmi zapewniamy w godzinach
07.00 - 17.00.

3.

Z nami bawią się i maluszki i starszaki. Podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe: 6- 7, 8 - 11.

4.

Interakcja to podstawa! Zajęcia organizujemy w małych, 10 osobowych grupach.

5.

Ale nawet, jeśli będzie nas malutko - mamy plan! W razie konieczności nastąpi reorganizacja. Zastrzegamy sobie
prawo do możliwości zmienienia tematów lub połączenia grup.

6.

A jakie planujemy atrakcje i właściwie, kiedy? Tematy oraz terminy - wszystkie są na naszej stronie edufun.pl

7.

Nie zabraknie też pyszności: w czasie półkolonii zapewniamy dwudaniowy obiadek (zupka oraz drugie danie),
podwieczorek - zdrowe smakołyki, soczek, woda lub herbata.

8.

Lubicie niespodzianki? To świetnie. Każde dziecko otrzyma dyplom oraz naukowy upominek.

9.

Czy trzeba zabrać coś ze sobą? Głodomorki niech zabiorą drugie śniadanie, wszyscy zaś kapcie, strój sportowy oraz…
dobry humor ☺

ZAPISY I PŁATNOŚCI
10. A gdzie można się zapisać? Możesz zadzwonić: 792-400-514, lub napisać: info@edufun.pl.
11. DARMOWE MIEJSCA:
Z ogromną radością ogłaszamy, iż półkolonie Fundacji EduFun zostały w tym roku dofinansowane przez Gminę
Miasta Gdańska. W związku z tym, dla części z Was będziemy mogli przyznać bezpłatne miejsca. Poniżej warunki:
•

ILOŚĆ DARMOWYCH MIEJSC NA GRUPĘ: 10 miejsc

•

ILOŚĆ GRUP: łącznie utworzone zostaną dwie równoległe grupy wiekowe 6-7 lat oraz 8-11 lat

•

WARUNKI: o możliwości skorzystania z bezpłatnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń

•

ZAPISY RUSZAJĄ OD DNIA 20.06.2017 r. godz. 10. 00

•

TERMIN NABORU: zgłoszenia zostają przyjmowane do wyczerpania się miejsc

•

POTWIERDZENIE: potwierdzenie bezpłatnego uczestnictwa wysyłane jest drogą mailową, i jest ono
warunkiem uczestnictwa w półkoloniach. Rodzicu/Opiekunie, w ciągu 24h musisz mailowo wysłać
odpowiedź uwierzytelniającą otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa Twojej pociechy w półkoloniach,
inaczej rezerwacja przepada.

•

ADRES ZAMIESZKANIA: oferta skierowana tylko dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańsk

•

RODZEŃSTWO: z bezpłatnej wejściówki może skorzystać jedna osoba z rodziny

•

PONADTO: dany uczestnik może skorzystać jeden raz z bezpłatnego miejsca podczas całego projektu

•

INNE: Organizator zastrzega sobie prawo do zmian powyższych punktów, w przypadku nieprzewidzianych
okoliczności

WAŻNE INFORMACJE, ZGODY
12. Kochani Rodzice! Zapisując swoje pociechy na półkolonie Fundacji EduFun wyrażacie zgodę na ich uczestnictwo we
wszystkich atrakcjach (również tych sportowych) i niespodziankach, które w tym roku dla nich zaplanowaliśmy. A
planów mamy mnóstwo!
13. Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są dla nas najważniejsze. Zatem pamiętajcie: każdy z Was ma obowiązek
poinformowania nas o ewentualnych chorobach, zastrzeżeniach dotyczących diety lub innych istotnych
informacjach związanych z Waszymi pociechami. To Wy najlepiej wiecie, na co powinniśmy zwrócić szczególną
uwagę. Informacja przekazywana jest drogą pisemną, na specjalnym formularzu, który przesyłany jest drogą
elektroniczną (do wypełnienia i wydrukowania) przed rozpoczęciem półkolonii.

14. Uff… staraliśmy się opisać w miarę możliwości wszystko to, co najważniejsze. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania lub
sugestie - dzwońcie albo piszcie ☺ Jesteśmy do Waszej dyspozycji: 792-400-514, info@edufun.pl.
15. Udanego eksperymentowania życzy Fundacja EduFun!

