IFORMATOR DLA RODZICÓW
1. Zapisy odbywają się wyłącznie online.
2. Półkolonie odbywają się w KSOS MBP Śródmieście na ul. F. Nullo 23.
3. Do 2 dni od dnia zapisania dziecka należy:
a) wpłacić 100 zł za każdy zapisany turnus, za każde zapisane dziecko.
b) dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty
-karta kwalifikacyjna (do każdej placówki są inne karty),
-zgoda na wizerunek.
4. Brak płatności lub dokumentów będzie skutkował skreśleniem z listy uczestników.
5. Wszystkie wymagane dokumenty są do pobrania na stronie www.ksos.pl
6. Dokumenty które są zniszczone, poplamione czy edytowane w jakikolwiek sposób nie
będą przyjmowane.
7. Rodzice/ opiekunowie prawni wypełniają tylko cz. II karty kwalifikacyjnej.
8. Prosimy o rzetelne wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych dotyczących
dziecka.
9. Żywienie zbiorowe nie obejmuje specjalistycznych diet, dlatego bardzo prosimy by
dziecko było świadome co może jeść a czego nie. Wykaz obiadów oraz lista alergenów
będzie dostępna do wglądu na terenie naszego środka i każdy w trakcie turnusu będzie
mógł się z nią zapoznać.
10. Przyprowadzanie dzieci jest w godzinach 7:00 – 8:00 a odbiór w godzinach 16:00 –
17:00. Bardzo prosimy o punktualność.
11. Prosimy o zapewnienie dziecku odpowiedniego stroju do zajęć sportowych oraz
pogody, a przede wszystkim obuwia (najlepiej sznurowane).
12. W dni słoneczne prosimy pamiętać o filtrach przeciwsłonecznych dla dzieci.
13. W miarę możliwości prosimy o zapewnienie dziecku własnego bidonu/ butelki na
wodę (na terenie ośrodka znajduje się dystrybutor z wodą).
14. W sprawach dot. zajęć proszę się kontaktować bezpośrednio w wychowawcą grupy lub
kierownikiem wypoczynku.
15. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkolonii bardzo prosimy o jak
najwcześniejszą informację, by nie blokować miejsca dla innych dzieci.
16. Rodzice/ opiekunowie prawni oraz dzieci mają obowiązek zapoznać się z regulaminem
półkolonii oraz aktualną „PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII
COVID-19 podczas półkolonii letnich” (dostępna na stornie www.ksos.pl) i ich
przestrzegać.
17. Wszelkie informację będą zamieszczane na stronie www.ksos.pl.

