Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz

REGULAMIN PÓŁKOLONII SPOROTWO-EDUKACYJNYCH EDUFUN
INFO OGÓLNE
1.

W tym roku eksperymentujemy w dwóch lokalizacjach: Gdańsk BlokFit, ul. Słowackiego 1a, Gdynia Centrum EduFun, 10 Lutego
21/2.
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: 5- 7 lat, 8 - 12 lat.
4. Interakcja to podstawa! Zajęcia organizujemy w małych, max. 15 osobowych grupach.
5. Gdyby było nas za mało… kurs odbędzie się, jeśli liczba zapisanych dzieci wyniesie co najmniej 10 osób.
6. Ale nawet, jeśli będzie nas malutko - mamy plan! W razie konieczności nastąpi reorganizacja. Zastrzegamy sobie prawo do
możliwości zmienienia tematów lub połączenia grup.
7. A jakie planujemy atrakcje i właściwie kiedy? Tematy oraz terminy - wszystkie są na naszej stronie edufun.pl
8. Nie zabraknie też pyszności: w cenę wliczony jest dwudaniowy obiad (zupa oraz drugie danie), podwieczorek - zdrowe
smakołyki, soczek, woda lub herbata.
9. Lubicie niespodzianki? To świetnie. Każde dziecko otrzyma dyplom oraz naukowy upominek.
10. Czy trzeba zabrać coś ze sobą? Drugie śniadanie, wszyscy zaś kapcie, strój sportowy oraz… dobry humor 
ZAPISY I PŁATNOŚCI
11. A gdzie można się zapisać? Możesz zadzwonić: 792-400-514, lub napisać: info@edufun.pl.
12. Zaliczka - trzeba ją zapłacić od razu po zapisaniu – jest ona potwierdzeniem rezerwacji. Możecie nas odwiedzić osobiście (w
siedzibie Centrum EduFun, przy ul. 10 Lutego 21/2 w dni powszednie, w godzinach 8.00 - 16.00). Dla zabieganych mamy inną
opcję  przelew na konto
88 1950 0001 2006 0411 9894 0002
Inter_Edu Dawid Kubacki, ul. Sędzickiego 1/15 84-100 Puck.
Żeby nic nam się nie pomyliło, przelew zatytułuj:
Imię i nazwisko dziecka_data_lokalizacja np. Anna Kowalska_02-06.15_Miks malucha_Gdańsk
13. A kiedy wpłacić resztę? Najpóźniej pierwszego dnia rano (forma płatności - gotówkowa) lub przelewem (przelew musi być
zaksięgowany najpóźniej pierwszego dnia kursu rano).
14. Ile to wszystko będzie kosztowało? Cena standardowa to 500 zł/os za turnus, ale przygotowaliśmy dla Was promocje:
 Rabat na piątkę! –pięć pierwszych zgłoszonych osób otrzymuje rabat w wysokości 50 zł na dany turnus. Warunkiem
skorzystania z promocji jest wpłata zaliczki w ciągu 2 dni od rezerwacji.
 Dla stałych klientów, rodzeństwa oraz tych, którzy zapiszą dziecko na minimum 4 turnusy cena promocyjna wynosi 400 zł.
Promocje nie łączą się.
15. Rezygnacja – co z płatnością? Z doświadczenia wiemy, że mimo planowania, pojawiają się różne nieprzewidziane okoliczności.
Jeśli z przyczyn niezależnych od Was zmuszeni będziecie zrezygnować z uczestnictwa w naszych półkoloniach, zgłoście to
niezwłocznie. Każdą sytuację staramy się rozpatrywać indywidualnie.
WAŻNE INFORMACJE, ZGODY
16. Kochani Rodzice! Zapisując swoje pociechy na półkolonie EduFun wyrażacie zgodę na jego uczestnictwo we wszystkich
atrakcjach (również tych sportowych) i niespodziankach, które w tym roku dla nich zaplanowaliśmy. A planów mamy mnóstwo!
17. 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 dostępnym u nas. Na życzenie - formularz przesyłany jest drogą elektroniczną.
18. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka. Zapisując dziecko na nasze półkolonie, wyrażacie drodzy Rodzice zgodę na
rejestrowanie wizerunku Waszej pociechy podczas całych półkolonii, przez naszą firmę, czyli Inter_Edu Dawid Kubacki (Centrum
EduFun) oraz na wykorzystanie tego wizerunku.
19. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 pkt 5 Ustawa z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, w tym wizerunku Waszego dziecka przez firmę Inter_Edu Dawid Kubacki (Centrum EduFun) w celu rekrutacji oraz
uczestnictwa dziecka w półkoloniach.
20. 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.
21. Udanego eksperymentowania życzy EduFun!

