STOWARZYSZENIE „SPORTOWY KLUB ŻEGLARSKI WŁOCŁAWEK”
ul. Zagajewskiego 14/26 87-800 Włocławek
NIP 8883137918 , REGON 1548783 , KRS: 0000752834

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA PÓŁKOLONIE LETNIE „ PRZYGODA Z
WIATREM” ORGANIZOWANE W DNIACH OD 08.07.2019 DO DNIA 12.07.2019 W
MARINIE ZARZECZEWO UL. USKOK 5, WE WŁOCŁAWKU
Informacje ogólne
1. Organizatorem Półkolonii letnich „Przygoda z wiatrem” zwanych dalej półkoloniami , jest
Stowarzyszenie „Sportowy Klub Żeglarski Włocławek” z siedzibą we Włocławku, przy ulicy
ul. Zagajewskiego 14/26, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr
0000752834.
2. Półkolonie odbędą się w dniach 08.07.2019 do 12.07.2019 na terenie Yacht Club ANWIL
Stowarzyszenie („Marina Zarzeczewo”) przy ulicy Uskok 5, Włocławek.
3. Podczas pólkolonii , każdego dnia ,dzieci mają zapewniony posiłek ( obiad
jednodaniowy ), opiekę wykwalifikowanej kadry oraz bogaty program zajęć.
4. dojazd do, oraz powrót z miejsca w którym organizowane są półkolonie, będzie
zorganizowany we wskazanych przez organizatora punktów zbiórek.
5. Półkolonie letnie organizowane są dzięki konkursowi grantowemu pt. "Wakacje z
Fundacją" przyznanemu przez Fundację Anwil dla Włocławka
6. Na półkolonie zostanie zakwalifikowanych 60 uczestników.
7. Karty kwalifikacyjne będą dostępne na stronie internetowej : www.ozzwloclawek.net.pl
Uczestnicy
1. W półkoloniach , mogą brać udział dzieci w wieku 7-14 lat z terenu miasta Włocławka,
gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.
2. Warunkiem koniecznym przyjęcia na półkolonie jest posiadanie przez dziecko
podstawowej umiejętności pływania ,co rodzice/opiekunowie potwierdzają stosownym
oświadczeniem. Umiejętność „unoszenia się na wodzie” jest niewystarczająca.
Koszty uczestnictwa
1. Udział dziecka w półkoloniach letnich jest bezpłatny.
Zgłoszenie
1. Nabór na półkolonie letnie trwa od 01.06.2019r. do dnia 15.06.2019r..
2. Zgłoszenie dziecka na półkolonie letnie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Zgłoszenia dziecka na półkolonie letnie może dokonać rodzic lub opiekun prawny dziecka.
4. Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie , jest dostarczenie wypełnionej Karty
Kwalifikacyjnej, zawierającej oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego. . Karta
kwalifikacyjna stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
listownie - organizatorowi na adres: Stowarzyszenie „Sportowy Klub Żeglarski
Włocławek”, 87-800 Włocławek, ul Zagajewskiego 14/26, od 01.06.2019r. do 15.06.2019 r. ( pod
uwagę brana jest data wpływu listu zawierającego wskazane dokumenty).

5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym
formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą, imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz
podpisanymi oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika.
6. O przyjęciu dzieci na półkolonie nie decyduje kolejność zgłoszeń.
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7. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dzieci zgłoszonych na półkolonie , decyduje
zespół kwalifikacyjny , w którego skład wchodzą członkowie Zarządu Stowarzyszenia SKŻ
Włocławek w osobach : prezesa , vice-prezesa , Decyzja zespołu jest ostateczna.
W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa, z której będą
wchodzić kolejno dzieci w przypadku rezygnacji i zwolnienia się miejsca na liście
podstawowej.
7. Zgłoszenie dziecka na półkolonie, nie oznacza, że zostało ono zakwalifikowane.
8. Organizator poinformuje rodziców/ opiekunów o zakwalifikowaniu ich dziecka na
półkolonie, najpóźniej do dnia 24.06.2018 r. drogą elektroniczną lub listownie. Rodzice ,
których dzieci nie zostały zakwalifikowane , zostaną poinformowani o tym fakcie wyłącznie
drogą elektroniczną Organizator nie ma obowiązku odsyłania otrzymanej dokumentacji.
9. Rodzic/ opiekun dziecka wyraża zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy dziecko
w postaci filmów i zdjęć oraz prezentację ich w sieci Internet, oraz innych materiałach
dokumentujących półkolonie „Przygoda z wiatrem”
10. Włocławski Okręgowy Związek Żeglarski ma prawo wykorzystywać materiały
wymienione w pkt. 6 powyżej w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w
szczególności w sieci Internet.
11. Rezygnacji z udziału w półkoloniach, może dokonać rodzic/ opiekun dziecka drogą
elektroniczną wysyłając maila na adres : skzwloclawek@gmail.com
12.W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora może on odwołać
półkolonie, ma jednak obowiązek skutecznego poinformowania o tym fakcie rodziców/
opiekunów wszystkich zakwalifikowanych dzieci.
Program
Program półkolonii letnich „ Przygoda z wiatrem”, ma charakter orientacyjny.
Podczas zajęć dzieci będą mogły :
1. Poznawać żeglarstwo od podstaw.
2. Poznawać zasady bezpiecznego zachowania nad wodą , oraz podstawy ratownictwa i
pierwszej pomocy
3. Uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych.
4. Kształtować i rozwijać swoje umiejętności .
5. Poszerzać zainteresowania.
6. Kształtować i utrwalać prawidłowe relacje w gronie rówieśników ( głównie współpraca i
wzajemna pomoc )

