
REGULAMIN -   ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE  

1. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego uczestnika.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w „Artystyczne Ferie Zimowe” organizowanych 

przez Fundację Słoneczna Wyspa w Gdańsku.
3. Artystyczne Ferie Zimowe polegają na organizacji warsztatów tematycznych, edukacyjnych, rekreacyjno-

sportowych, zajęć artystycznych oraz gier i zabaw integracyjnych w terminach określonych w ofercie.
4. Warsztaty organizowane są w budynku Fundacji Słoneczna Wyspa przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Gdańsku 

oraz /lub w miejscach przewidzianych programem wyjść poza teren placówki.
5. Uczestnikami są dzieci w wieku od 7 do 10 lat.
6. Liczba uczestników biorących udział w warsztatach nie może przekraczać 15 osób.
7. Uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 

godz.16:30.
8. Uczestnikom  zapewniamy codziennie 2 posiłki (obiad i podwieczorek).
9. Zajęcia odbywać się będą według ustalonego harmonogramu i planu dnia podanego do wiadomości 

rodziców/ opiekunów prawnych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie zajęć, o których uczestnicy oraz ich rodzice/ 

opiekunowi prawni będą informowani. 
11. Zapisy odbywają się od 01.12.2022r. do wyczerpania miejsc. 
12. Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną bądź mailową na adres 

centrumslonecznawyspa@gmail.com.
13. W celu rezerwacji miejsca należy wypełnić i przekazać organizatorowi formularz zgłoszeniowy oraz 

potwierdzenia wpłaty zadatku (150 zł) na poniższe dane:
Fundacja Słoneczna Wyspa 
nr konta: 33 8309 0000 0080 0489 2000 0030 z dopiskiem: zaliczka ferie, imię i nazwisko dziecka, termin 
turnusu 

14. Opłaty i zniżki.
a. Opłata za  jeden turnus wynosi 599 zł za jednego uczestnika.
b. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa przysługuje zniżka wysokości 10% za drugie i kolejne dziecko*

15. Opłatę za poszczególne turnusy należy dokonywać najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.
16. W przypadku rezygnacji z miejsca po wpłacie zadatku i oddaniu formularza zgłoszeniowego, pieniądze nie 

będą zwracane.
17. W przypadku odwołania ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju będzie przysługiwał 

zwrot opłaty.
18. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem oraz do punktualnego 

przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. 
19. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wymienione w formularzu zgłoszeniowym lub 

posiadające stosowne pisemne upoważnienie.
20. Rodzice/opiekunowie prawni nie uczestniczą czynnie w organizowanych zajęciach. 
21. Rodzice/opiekunowi prawni mają prawo pisemnego zgłaszania wniosków do organizatora. 
22. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika, rodzic/opiekun prawny może zostać 

obciążony kosztami naprawy szkody.
23. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za zniszczenia rzeczy należących 

do innych uczestników.

….…………………………………………..……………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna)    

*zniżki się nie sumują
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