
 

            

 

Regulamin Warsztatów Edukacyjnych – „NA KOŃSKIM GRZBIECIE 2022” 

1. Organizatorem pięciodniowych warsztatów jest  Akademicki Ośrodek Jeździecki ZUT w Szczecinie  

ul: Junacka 21-25. 

2. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką wychowawcy w godzinach 8.00 – 16.00. 

3. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczny dojazd dziecka do AOJ i jego powrót. 

4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy. 

5. W przypadku, gdy dziecko odbiera inna osoba niż rodzic/opiekun, rodzic/opiekun jest zobowiązany 

zgłosić powyższy fakt wychowawcy. 

6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka, rodzic/opiekun zobowiązany jest złożyć pisemne 

oświadczenie. 

7. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż do godziny 16.10 ( od 16.10 naliczana jest 

dodatkowa opłata w kwocie 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę) 

8. Uczestnicy warsztatów mają prawo do: 

✓ - udziału we wszystkich atrakcjach oferowanych przez organizatora, 

✓ - korzystania ze wszystkich sprzętów oraz materiałów niezbędnych do realizacji programu 

warsztatów, 

✓ -spokojnego wypoczynku. 

9. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek: 

✓ bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawcy, 

✓ przestrzegać ramowego programu dnia, 

✓ brać udział w realizacji programu warsztatów, 



✓  szanować mienie i pomoce dydaktyczne, 

✓ zgłaszać wychowawcy wyjście po zakończeniu zajęć (w przypadku samodzielnego powrotu) 

✓ zachowywać się grzecznie i kulturalnie, 

✓ podporządkowania się poleceniom wychowawcy, kierownika i obsługi medycznej, szczególnie 

 w zakresie procedur higieny przed posiłkami oraz przed i po zajęciach, 

✓ regularnego dokładnego mycia i dezynfekcji rąk zgodnie z wyeksponowanymi instrukcjami oraz 

przestrzegania codziennej higieny. 

✓ Ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktów z personelem i obsługą ośrodka w celu 

zminimalizowania ryzyka zakażenia, 

✓ Zachowania odpowiedniego dystansu społecznego zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS 

✓ Stosowania osłon nosa i ust zgodnie z wytycznymi GIS 

✓ Niezwłocznego powiadomienia wychowawcy o wystąpieniu złego samopoczucia, w szczególności 

objawów infekcji (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), 

✓ Respektowania zakazów i nakazów związanych z izolacją innych uczestników, u których 

zaobserwowano w/w objawy. 

10.Samowolne oddalenie się od wychowawcy, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń wychowawcy, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności 

wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach. 

11.Za szkody wyrządzone przez dziecko na mieniu Ośrodka lub innych uczestników warsztatów, 

odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie. Rodzice zobowiązują się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód 

podczas półkolonii. 

12. Warunki uczestnictwa w warsztatach wakacyjnych „NA KOŃSKIM GRZBIECIE 2021” 

✓  prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, 

✓ podpisanie regulaminu uczestnictwa, złożenie oświadczenia o odbiorze dziecka i podpisanie 

oświadczenia/ zgody na jazdę konną. wpłaty bezzwrotnego zadatku kwocie 200,0zł w biurze AOJ 

lub na konto BZWBK 81 1090 0004 9270 1001 0001 4900 z podaniem imienia  

 i nazwiska dziecka oraz terminu z dopiskiem półkolonie AOJ 
✓ zapoznanie się i podpisanie klauzuli informacyjnej RODO. 



✓ dokonanie wpłaty za półkolonie nie później niż w dniu rozpoczęcia turnusu w biurze AOJ lub na 

konto podane wyżej. 

13. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości zmiany zadeklarowanego w formularzu 

zgłoszeniowym terminu warsztatów. 

14. Uczestników Warsztatów obowiązują Regulaminy (z załącznikami) Akademickiego Ośrodka 

Jeździeckiego ZUT w Szczecinie. 

15. Za cenne rzeczy (telefony komórkowe, pieniądze, tablety itd.) przyniesione przez dzieci na 

półkolonie organizator nie odpowiada. 

 

…………………………………………………… 

podpis rodziców/opiekunów 


