WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Podstawą rezerwacji miejsca jest wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł.
Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii
na konto:
GET WET SPORT ul. Robotnicza 2, Rakowiec 82-500 Kwidzyn
Bank Pekao SA konto 26 1240 3998 1111 0010 5891 0842
Z dopiskiem: PÓŁKOLONIA wisw, imię i nazwisko uczestnika oraz termin
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Wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną, warunki uczestnictwa oraz dowód lub ksero
wpłaty należy okazać w dniu rozpoczęcia półkolonii.
Wpłata zaliczki na konto stanowi podstawę rezerwacji.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed
datą rozpoczęcia organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów
manipulacyjnych w wysokości 80 zł od uczestnika.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem lub w czasie
trwania półkolonii, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Szczególne
przypadki losowe (odpowiednio udokumentowane) powodujące rezygnację w terminie
krótszym niż 14 dni, będą rozpatrywane indywidualnie.
Get Wet Sport zastrzega sobie prawo do odwołania imprez z przyczyn od siebie niezależnych
(działanie lub zaniechanie osób trzecich nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie
można było przewidzieć; siła wyższa; brak wymaganego minimum uczestników) bez
ponoszenia dodatkowych kosztów własnych. Odwołanie imprezy z powodu braku
wymaganego minimum uczestników, które stanowi 75% planowanych miejsc, może nastąpić
nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W przypadku odwołania imprezy
uczestnik ma prawo do natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat
bez obowiązku zapłaty kary umownej i odsetek.
Uczestnicy półkolonii są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie
przebywania na zajęciach.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy
wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas zajęć.
Za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice, którzy po zakończeniu
półkolonii zostaną obciążeni rachunkiem za straty.
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczeń nie wykorzystanych w trakcie półkolonii
z przyczyn leżących po jego stronie.
Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu półkolonii/ośrodka, gdzie
organizowany jest wypoczynek oraz do poleceń instruktorów.
W przypadku palenia tytoniu, używania narkotyków, spożywania alkoholu, przebywania pod
jego wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu półkolonii (samowolnego opuszczenie
terenu ośrodka, samowolnej kąpieli w jeziorze), uczestnik zostanie wykluczony
z uczestnictwa w zajęciach na półkolonii. Organizator nie zwraca pieniędzy za
niewykorzystane dni.

________________________________________
data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna

