REGULAMIN
AQUA ZIMOWISKO W PARKU WODNYM TRZY FALE 2020
Wychowawcy podczas ferii dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki
do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób
przyjemny i pożyteczny.

1. Terminy ferii w Parku Wodnym Trzy Fale:
a) 13.01.2020r. – 17.01.2020r.,
b) 20.01.2020r. – 24.01.2020r.
2. Uczestnikami ferii są dzieci urodzone w latach 2007 - 2013, podzielone na 2 grupy wiekowe:
a) warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się minimum 12 osób,
b) maksymalna liczba uczestników w jednej grupie to 15 osób i jest ona nieprzekraczalna (łączna liczba
przewidywanych miejsc w turnusie – 30),
c) podział na grupy odbędzie się 9 stycznia i opublikowany zostanie na stronie www.trzyfale.slupsk.pl,
d) wszelkie prośby dotyczące przydziału dzieci do jednej grupy podajemy przy zapisie w uwagach,
po opublikowaniu podziału, zmiany w grupach nie są możliwe,
e) po przekroczeniu maksymalnej liczby osób, istnieje możliwość dopisania dziecka na listę rezerwową.
3. Zapisy rozpoczynają się 20 grudnia w Parku Wodnego Trzy Fale i trwają do 7 stycznia do godziny 12:00:
a) warunki zapisu:
- dokonanie pełnej opłaty za ferie oraz dostarczenie czytelnie wypełnionych dokumentów: karty
kwalifikacyjnej, podpisanego regulaminu oraz klauzuli RODO,
- podanie niezbędnych danych: imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz aktualny numer telefonu
do rodzica lub opiekuna,
b) zapisy codziennie w godzinach 6:00 - 21:30
c) termin zapisów może zostać wydłużony,
d) w przypadku zwolnienia miejsca organizator skontaktuje się telefonicznie z pierwszą osobą z listy
rezerwowej,
e) o przyjęciu uczestnika decyduje organizator. W przypadku odrzucenia zgłoszenia rodzic/opiekun zostanie
powiadomiony o tym fakcie drogą telefoniczną.
4. Opłaty za ferie w Parku Wodnym Trzy Fale:
a) dokonanie pełnej opłaty jest warunkiem zapisu na ferie,
b) opłata za jeden turnus wynosi 400 zł od osoby,
c) w przypadku uczestnictwa w dwóch turnusach opłata wynosi 700 zł,
d) w przypadku rodzeństwa, opłata za osobę wynosi 350 zł za turnus,
e) opłaty dokonuje się w kasie basenowej Parku Wodnego Trzy Fale,
f) brak możliwości zapłaty kartą prepaid.
5. Rezygnacje i zwroty opłat:
a) o zwrot kosztów można ubiegać się pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji z ferii najpóźniej do czwartku,
poprzedzającego rozpoczęcie danego turnusu (tj. 9 lub 16 stycznia) do godziny 12:00, osobiście
lub telefonicznie – 887 808 822 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00),
b) po upływie terminu zgłoszenia rezygnacji, o zwrot całości lub części kosztów można ubiegać się tylko
w przypadku znalezienia zastępstwa (przez organizatorów lub osobę zainteresowaną),
c) w przypadku nie zgłoszenia rezygnacji oraz braku zastępstwa opłata nie zostanie zwrócona,
d) zwroty realizowane są po uprzednim kontakcie z pracownikiem biura parku wodnego – tel. 606 462 723.

6. Uczestnicy ferii mają prawo do:
a) spokojnego i bezpiecznego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu,
c) wnoszenia próśb oraz propozycji zmian w programie turnusu,
d) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu ferii.
7. Uczestnicy ferii mają obowiązek:
a) przestrzegać regulaminów Parku Wodnego Trzy Fale oraz regulaminu uczestnictwa w feriach,
b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
c) słuchać i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna/instruktora,
d) szanować cudzą i osobistą własność.
8. Nieprzestrzeganie regulaminów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń
wychowawców i instruktorów będzie karane upomnieniem, powiadomieniem rodziców,
a w ostateczności, w przypadku rażącego naruszenia regulaminów, wykluczeniem uczestnika z ferii
(bez możliwości zwrotu opłat).
9. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
a) dokonać wszelkich formalności wynikających z regulaminu Aqua zimowisko w Parku Wodnym trzy Fale
2020,
b) codziennie wyposażać dziecko w: klapki, min. 1 suchy ręcznik, strój kąpielowy, buty sportowe na zmianę,
strój sportowy (koszulka, spodenki). Proponujemy, aby dziecko nie przynosiło cennych urządzeń,
niekoniecznych do udziału w zajęciach,
c) punktualnie przyprowadzić dziecko na zajęcia oraz je odebrać,
d) zapewnić bezpieczną drogę do aquaparku i z powrotem,
e) w przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, osobiście dostarczyć wychowawcy oświadczenie.
10. Karta kwalifikacyjna wraz z regulaminem, harmonogram zajęć oraz menu dostępne są do pobrania
na stronie www.trzyfale.slupsk.pl.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie zajęć, menu oraz prawo
do interpretacji niniejszego regulaminu, oraz do jego zmian.

