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REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA KOLONIE LETNIE ORGANIZOWANY W DNIACH  

OD 27.07.2015 DO DNIA 02.08.2015 W KONINIE 

 

 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem wypoczynku jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z siedzibą  

w Koninie, ul. Południowa 2A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000197058. 

2. Turnus wypoczynkowy odbędzie się w dniach 27.07.2015 do 02.08.2015 w Blues Hostelu w Koninie, 

ul. 3 maja 1-3. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób poruszających się wózkach.  

3. Podczas turnusu dzieci mają zapewnione całodzienne wyżywienie, nocleg, opiekę wykwalifikowanej 

kadry oraz bogaty program zajęć.  

4. Kolonie letnie organizowane są dzięki dotacji przyznanej w ramach akcji „Reklama dzieciom”. 

  

Uczestnicy  

1. W Koloniach letnich mogą brać udział dzieci w wieku 8-12 lat z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności  (niepełnosprawność narządu ruchu) z terenu całego kraju. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu na Kolonie letnie mają dzieci z małych miasteczek (do 20 tys. 

mieszkańców) i wsi, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

Koszty uczestnictwa  

1. Udział dziecka w Koloniach letnich jest bezpłatny. 

2. Rodzice dziecka/ opiekunowie pokrywają koszty dojazdu do miejsca wypoczynku oraz powrotu do 

domu. 

 

Zgłoszenie  

1. Nabór na Kolonie letnie trwa od 13.05.2015 do dnia 27.05.2015. 

2. Zgłoszenia dziecka na Kolonie letnie może dokonać rodzic lub opiekun prawny dziecka.  

3. Zgłoszenie dziecka na Kolonie letnie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

4. Warunkiem zgłoszenia dziecka na turnus wypoczynkowy jest dostarczenie Organizatorowi na adres:  

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, 62-510 Konin, ul Południowa 2 a: 

- wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej, 

- kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

- zaświadczenia lekarskiego. 

5. Zgłoszenie dziecka na Kolonie letnie nie oznacza, że zostało ono zakwalifikowane.  

6. Organizator poinformuje rodziców/ opiekunów o zakwalifikowaniu ich dziecka na turnus najpóźniej 

do dnia 15.06.2015 drogą elektroniczną lub listownie. Organizator nie ma obowiązku informowania 

http://www.giotto.art.pl/podajdalej


rodziców/ opiekunów dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na turnus i nie ma obowiązku 

odsyłania otrzymanej dokumentacji.  

7. Rodzic/ opiekun dziecka wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy dziecko w postaci 

filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet.  

8. Fundacja PODAJ DALEJ ma prawo wykorzystywać materiały wymienione w pkt. 6 powyżej w celach 

promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności w sieci Internet. 

9. Rezygnacji z udziału w turnusie może dokonać rodzic/ opiekun dziecka drogą elektroniczną wysyłając 

maila na adres: fundacja@podajdalej.org.pl  

10. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora może on odwołać turnus, ma 

jednak obowiązek skutecznego poinformowania o tym fakcie rodziców/ opiekunów wszystkich 

zakwalifikowanych dzieci.  

 

Program Kolonie letnie- Mali odkrywcy 

Program turnusu ma charakter orientacyjny. Podczas zajęć Maluchy będą rozwijały swoje umiejętności, 

odkrywały talenty, uczyły się współpracy  Planujemy m.in. naukę żonglerki i gry na bębnach, modelarstwo 

w Parku Makiet Mikroskala, wycieczki pełne przygód, kąpiele w basenie. Jako główną atrakcję 

przewidujemy spływ kajakowy po rzece Warcie.  

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zamian w programie w związku ze zmianą warunków 

pogodowych lub innych czynników od niego niezależnych. 

 

Dodatkowe informacje 

1. Rodzice/ opiekunowie zapewniają wszelkie niezbędne leki i/ lub środki zaopatrzenia medycznego, z 

których korzysta dziecko, na czas turnusu. 

2. Organizator gwarantuje uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, sprzęt elektroniczny oraz inne 

rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu. 

4. Rodzice bądź opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko 

wypoczynku w trakcie trwania turnusu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

6. Rodzic/ opiekun prawny dziecka, akceptując warunki niniejszego regulaminu, wyraża, zgodnie z 

Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.), zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz dziecka zawartych w Karcie Uczestnika wyłącznie 

w celach związanych z działalnością Organizatora adresowaną do uczestników turnusu. Niniejsze 

dane osobowe nie mogą być udostępnione podmiotom trzecim. 

 

Dodatkowych informacji udziela Iwona Grześkowiak, numer telefonu 63 211-22-19 lub mail: 

cw@podajdalej.org.pl 
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