Regulamin półkolonii online organizowanych
w Centralnym Domu Technologii
z dn. 1.06.2020

1. Półkolonie online to forma zespołowego wypoczynku dzieci,
odbywającego się w miejscu ich zamieszkania, prowadzona w formie
zdalnej.
2. Organizatorem półkolonii online w Centralnym Domu Technologii
(dalej „Półkolonie online") jest spółka Operator Sp. z o.o., z siedzibą przy
Pl. Europejskim 1, 00-844 Warszawa, NIP 527 288 66 93, Regon
382809837, KRS 0000776175 (dalej „Organizator”).
3. Półkolonie online organizowane są w dniach 29 czerwca – 28 sierpnia
w formie 5-dniowych turnusów.
4. Uczestnikami Półkolonii online mogą być dzieci w wieku 7-12 lat (dalej
„Uczestnicy”).
5. Minimalna liczba uczestników Półkolonii online to 6 osób, a
maksymalna – 10.
6. Uczestnicy Półkolonii online przebywają we własnych domach,
pozostając pod opieką rodzica / opiekuna prawnego / osoby
upoważnionej do opieki nad dzieckiem.
7. W ramach Półkolonii online organizowane są zajęcia technologiczne,
kreatywne i ruchowe, według przedstawionego planu ramowego.
8. Zajęcia prowadzone są przez edukatorów i animatorów (dalej:
„Opiekunowie”) w godz. 9:00-17:00.
9. Uczestnicy Półkolonii online kontaktują się z Opiekunami za
pośrednictwem wideokomunikatora internetowego.
10. Do wzięcia udziału w zajęciach niezbędne jest stabilne połączenie z
siecią Internet. Za realizację tego warunku odpowiedzialni są rodzice /
opiekunowie prawni Uczestnika Półkolonii online.
11. Zgłoszenia do udziału w Półkoloniach online może dokonać rodzic
lub prawny opiekun Uczestnika (dalej „Zgłaszający”) poprzez
wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

12. Zgłaszający ma obowiązek poinformować w karcie kwalifikacyjnej o
specjalnych potrzebach i zaburzeniach dziecka.
13. Po potwierdzeniu przez Organizatora zakwalifikowania się dziecka do
udziału w Półkoloniach online, Zgłaszający wpłaca 250 zł, aby zapewnić
mu miejsce na liście Uczestników. Opłaty dokonuje przelewem w
przeciągu maksymalnie 7 dni za pośrednictwem przesłanego linku
(PayU).
14. Rezygnacji z udziału w Półkoloniach online można dokonać drogą
mailową na adres: polkolonie@cdt.pl, najpóźniej na 14 dni przed
rozpoczęciem turnusu. Rezygnacja zgłoszona na mniej niż 14 dni
rozpoczęciem zajęć nie uprawnia do ubiegania się o zwrot wpłaconej
kwoty.
15. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora
lub z powodu zbyt małej liczby Uczestników Organizator odwołuje dany
turnus Półkolonii online i umożliwia skorzystanie z innego turnusu
Półkolonii online (w miarę dostępności miejsc) lub zwraca Zgłaszającym
całość wpłaconej kwoty.
16. Opublikowany przez Organizatora program i harmonogram
Półkolonii online mają charakter orientacyjny. Organizator zastrzega
sobie prawo wprowadzania zamian w programie Półkolonii online w
związku ze zmianą czynników od niego niezależnych.
17. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do zapewnienia
materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań w ramach
programu Półkolonii online.
18. Uczestnicy mają prawo do:
a) spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i aktywnościach
organizowanych podczas Półkolonii online,
c) wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,
d) uzyskania niezbędnej pomocy od Opiekunów,
e) rezygnacji z Półkolonii online w przypadku choroby Uczestnika,
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim i zwrotu 30% kosztów
przez Organizatora, proporcjonalnie do liczby zrealizowanych
dni, w postaci vouchera na przyszłe zajęcia w CDT.

19. Uczestnicy mają obowiązek:
a) wykonywać polecenia Opiekunów,
b) przestrzegać Regulaminu,
c) mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego
siebie,
d) dbać o atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe na skutek udziału w zajęciach (np. zabrudzenie ubrań).
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do zajęć
w wyniku błędów w połączeniu Uczestnika Półkolonii online z siecią
Internet lub braku dostępu do sieci.
22. Na Półkoloniach online obowiązuje bezwzględny zakaz używania
wulgarnych słów i przekleństw.
23. W przypadku łamania postanowień Regulaminu przez rodziców lub
Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania
Uczestnikowi prawa do udziału w Półkoloniach bez zwrotu opłaty.
24. Regulamin obowiązuje Organizatora, Opiekunów, Zgłaszających
oraz wszystkich Uczestników Półkolonii online.
25. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z
niniejszym Regulaminem i zapoznania z nim dziecka – Uczestnika
Półkolonii online.
26. CDT jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu.

