REGULAMIN PÓŁKOLONII “SUMMER CAMP” W JUMPCITY
zwany dalej “Regulaminem”
1) Organizatorem ferii jest Pan Maciej Leśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
JUMPCITY Maciej Leśniak z siedzibą w Gdyni, ul. T. Wendy 7/9, 81341 Gdynia, NIP 586 220 61 10
(dalej w niniejszym Regulaminie zwany “
JUMPCITY
”).
2) Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w zajęciach sportowych pod nazwą
„Półkolonie SUMMER CAMP”, które odbywać się będą w okresie ferii letnich w 2016 roku.
3) Uczestnikami “Półkolonii SUMMER CAMP” mogą być dzieci w wieku 1013 lat (dalej zwani
„Uczestnikami”).
4) Zajęcia dla dzieci, organizowane w ramach „
Półkolonii SUMMER CAMP
” odbywać się będą od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00. W tym czasie uczestnicy 
półkolonii 
przebywają
pod opieką kadry prowadzącej zajęcia sportoworekreacyjne.
5) Zajęcia odbywać się będą w czterech turnusach:
I turnus: od 4 do 8 lipca 2016r.
II turnus: od 11 do 15 lipca 2016r.
III turnus: od 8 do 12 sierpnia 2016r.
IV turnus: od 15 do 19 sierpnia2016r.
6) Zgłoszenia są przyjmowane od dnia 1 czerwca 2016 r. Warunkiem zapisania do grupy jest uiszczenie
zaliczki w wysokości 200,00 zł (słownie: dwustu złotych i zero groszy) najpóźniej w terminie 7 dni od
daty zgłoszenia. Brak płatności skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia. Pozostałą część
ceny za udział w „
Półkoloniach SUMMER CAMP
” należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem
zajęć.
7) Zapisów można dokonywać telefonicznie dzwoniąc pod nr 58 380 07 70, w formie elektronicznej,
przesyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres email: 
rezerwacja@jumpcity.pl lub osobiście na
miejscu w Recepcji JUMPCITY w Gdyni.
8) Cena za uczestnictwo w jednym turnusie ferii wynosi 699,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych i zero groszy) za osobę. W przypadku dokonania zgłoszenia najpóźniej do dnia 10
czerwca 2016 r. obowiązuje promocyjna cena w wysokości 649,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści
dziewięć złotych i zero groszy).
9) Specjalna cena przy zgłoszeniu minimum dwójki rodzeństwa wynosi 649,00 zł (słownie: pięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy) za jedną osobę.
10) W ramach ceny uczestniczy otrzymują:
a) opiekę w godz. od 8:00 do 17:00
b) 25 (słownie: dwadzieścia pięć) godzin zajęć sportowych z elementami parkour
c) 20 (słownie: dwadzieścia) godzin zajęć dodatkowych z opiekunem
d) wyżywienie składające się z drugiego śniadania, obiadu (II danie), przekąski oraz wody mineralnej
bez ograniczeń
e) 2 pary skarpetek antypoślizgowych JUMPCITY
f) ubezpieczenie NNW
11) Nie przewiduje się zwrotu wniesionej opłaty w przypadku niestawienia się uczestnika na zajęciach bez
poinformowania organizatora z min. 7dniowym wyprzedzeniem.
12) W przypadku rezygnacji ze zgłoszenia udziału w “Półkoloniach SUMMER CAMP” w terminie
późniejszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
13) W przypadku kontuzji doznanej przez Uczestnika podczas ćwiczeń w 
JUMPCITY 
odbywających się w
trakcie trwania „Półkolonii SUMMER CAMP”, która uniemożliwia dalsze uczestnictwo w zajęciach,
uczestnikowi przysługiwać będzie proporcjonalny zwrot kosztów uczestnictwa. Podstawą do zwrotu
jest przedłożenie paragonu, zaświadczenia wystawionego przez lekarza potwierdzającego kontuzję
oraz pisemnego opisu sytuacji sporządzonego przez trenera, które zostało złożone w Recepcji
JUMPCITY
.

14) Ewentualny zwrot kosztów rezerwacji, odbywa się jedynie na kartę podarunkową 
JUMPCITY 
lub jako
karnet wejść do wykorzystania w 
JUMPCITY
.
15) Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisania Zgody Rodzica na udział dziecka w
zajęciach sportowych i dostarczenie jej do Recepcji parku najpóźniej pierwszego dnia 
turnusu.
16) Liczebność grup wyniesie maksymalnie 12 uczestników.
17) W przypadku niezebrania się grupy minimum 8 osób grupa zostanie przeniesiona na następny turnus,
o czym organizator poinformuje minimum tydzień przed rozpoczęciem turnusu. W przypadku
rezygnacji z nowego terminu turnusu, uczestnikom przysługuje pełen zwrot kosztów rezerwacji.
18) Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
19) Samowolne oddalenie się uczestników od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie wiązało się z udzieleniem
uczestnikowi upomnienia, a w przypadku powtarzających się zachowań wykluczeniem z 
Ferii.
20) Organizator nie odpowiada za rzeczy i pieniądze pozostawione w terenie JUMPCITY przez dziecko w
czasie 
Ferii.
21) Uczestnicy Ferii mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz
aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych;
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
c) użytkować przekazany do ich dyspozycji sprzęt rekreacyjnosportowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie JUMPCITY;
d) stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących na terenie
JUMPCITY, z którymi zostaną zapoznani.
22) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz harmonogramu zajęć. O zmianach
regulaminu lub harmonogramu opiekunowie zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Zapoznałam / em się i akceptuję Regulamin Półkolonii SUMMER CAMP w JUMPCITY:

Imię i nazwisko opiekuna _______________________________________________________

Imię i nazwisko dziecka ________________________________________________________

________________
Podpis opiekuna

________________
Data

