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REGULAMIN WYJAZDU DZIECKA NA WYPOCZYNEK
ORGANIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ „NIE TYLKO MYŚL”
1. Na koloniach i obozach nie ma odwiedzin.
2. Dzieci nie mogą brać na wyjazdy wakacyjne:

- mp3, mp4, discma, walkman, itp.;
- gier komputerowych.
3. Telefony komórkowe są „rekwirowane” i wydawane dzieciom co 3 dni

4. Na koloniach i obozach nie wolno kupować gazet nieodpowiednich do wieku
5. Prawidłowo wypełnione karty uczestników wypoczynku naleŜy oddać przed autokarem
przy wyjeździe na wypoczynek.
6. Wpłaty za kolonie muszą być dokonane przelewem na konto:

FUNDACJA NIE TYLKO MYŚL
96 1500 2022 1220 2003 0918 0000
najpóźniej 21 dni przed wyjazdem.
7. Uczestników wypoczynku obowiązuje przestrzeganie regulaminów: kąpieli, zasad
poruszania się po drogach, p. poŜ. oraz regulaminu kolonisty lub obozowicza.
Z w/w regulaminami uczestnicy zapoznawani są w pierwszym dniu wyjazdu i akceptują je
podpisem.
8. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu wypoczynku ( po zastosowaniu innych
kar przewidzianych w systemie nagród i kar, Uczestnik moŜe być wydalony z wyjazdu na
koszt własny.
9. Rodzice (opiekunowie) :
a. zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez dziecko
podczas trwania wypoczynku.
b. przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, Ŝe Organizator nie bierze odpowiedzialności za
utracone w czasie wypoczynku rzeczy oraz przedmioty wartościowe.
c. wyraŜają zgodę na uprawianie przez dziecko wszystkich dyscyplin sportowych w czasie
trwania wypoczynku. (zastrzeŜenia co do uprawiania sportu naleŜy na piśmie dostarczyć
wychowawcy przed wyjazdem
d. dostarczają leki przyjmowane przez dziecko wraz z pisemną instrukcją podawania leków
podpisaną czytelnie
10. W przypadku rezygnacji z wypoczynku w terminie krótszym niŜ 7 dni od daty wyjazdu,
wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Z wyrazami szacunku /-/
Prezes Zarządu
Fundacji „NIE TYLKO MYŚL”

