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WARUNKI UCZESTNICTWA 
W PÓŁKOLONIACH - LATO 2019 

 
 
 

1. ORGANIZATOR:  
Placówka Oświatowo - Wychowawcza Centrum Tańca GABI Maciej Rudnicki, ul. Dragana 2,  
80-809 Gdańsk (zwany dalej jako CT GABI). 
Wpis do ewidencji placówek prowadzonych w Urzędzie Miejskim  w Gdańsku pod Nr 80/10. 
Zawarcie umowy z CT GABI następuje w chwili podpisania przez rodzica/prawnego opiekuna 
uczestnika Umowy – Zgłoszenia. 

 
2. Organizator informuje, że jest uprawniony i przygotowany organizacyjnie,  merytorycznie do 

prowadzenia zajęć z dziećmi i sprawowanie opieki nad nimi.  
 
3. MIEJSCE:  

 Bydgoszcz - Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Adama Czartoryskiego 18, 85-222 Bydgoszcz 

 Gdańsk – Centrum Tańca GABI, ul. Chałubińskiego 25C/1, 80-807 Gdańsk 

 Toruń - Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Dziewulskiego 2 , 87-100 Toruń 

 Toruń - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Legionów 210 , 87-100 Toruń 
 
4. TERMINY:  

 Bydgoszcz -  19-23.08.2019 

 Gdańsk - 08-12.07.2019  

 Gdańsk - 15-19.07.2019 

 Gdańsk - 19-23.08.2019 

 Gdańsk - 26-30.08.2019 

 Toruń - 08-12.07.2019 

 Toruń - 19-23.08.2019 
 

5. ATRAKCJE: Szczegółowy program jest zawarty w ulotce Półkolonia 2018 dostępnym w biurze 
Centrum Tańca GABI oraz na stronie www.ctgabi.pl. 

 
6. DODATKOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW: 

 półkolonie trwają w określonych godzinach: 
 Bydgoszcz -  19-23.08.2019 godz. 7.30- 16.00 
 Gdańsk - 08-12.07.2019 godz. 7.30- 16.30 
 Gdańsk - 15-19.07.2019 godz. 7.30- 16.30 
 Gdańsk - 19-23.08.2019 godz. 7.30- 16.30 
 Gdańsk - 26-30.08.2019 godz. 7.30- 16.30 
 Toruń - 08-12.07.2019 godz. 7.30- 16.00 
 Toruń - 19-23.08.2019 godz. 7.30- 15.30 

 dziecko jest zobowiązane do przybycia na miejsce półkolonii każdego dnia do godziny 
9.00, natomiast odbiór dziecka przez Rodziców lub osobę przez Rodziców upoważnioną 
odbywa się  codziennie do wyznaczonej godziny 

 odbiór dziecka po określonej godzinie obciąża rodzica kwotą 25 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę. 

 w przypadku sprzyjającej pogody dzieci będą przebywały także na dworze, w związku z 
tym powinny być ubierane wygodnie, stosownie do pogody 

 
7. ORGANIZATOR ZAPEWNIA wykwalifikowanych opiekunów i wychowawców z wykształceniem i 

stażem pedagogicznym; wyżywienie: (obiad – drugie danie + podwieczorek).  
 
8. UBEZPIECZENIE: 

Wszyscy uczestnicy wraz z kadrą ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 
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9.  PŁATNOŚĆ I REZERWACJA: Cena uczestnictwa w półkoloniach za osobę wynosi: 

 449 zł – dot. turnusów Bydgoszcz 

 449 zł – dot. turnusów Gdańsk 

 449 zł – dot. turnusów Toruń 
 
 
  Rezerwacji dokonujemy:: 

1. Poprzez wypełnienie formularza na stronie www.ctgabi.pl i wpłacie 100 zł (koszt rezerwacji 
- zaliczka) na konto 10 2490 0005 0000 4600 2702 0469 CT GABI. 

 
UWAGA! 
We wszystkich przypadkach koszt rezerwacji w wysokości 100 zł będzie zaliczony na poczet ceny za 
półkolonię, a w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi. 
 
Wpłat dokonujemy wyłącznie na konto CT GABI: 
Centrum Tańca GABI, ul. Dragana 2, 80-809 Gdańsk 
Nr r-ku 10 2490 0005 0000 4600 2702 0469 
 
Prosimy o podanie na przelewie szczegółowych danych: imię i nazwisko dziecka, szkoła, klasa, 
termin i miejsce wybranej półkolonii. Organizator zapewnia, iż w/w ceny nie podlegają zmianie. 
 
Pozostała kwota, tj.: 

 349 zł na 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii 
 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy przed jej rozpoczęciem w przypadkach: 

 zgłoszenia się mniej niż 15 uczestników, w tym wypadku odwołanie półkolonii może nastąpić 
do 7 dni przed jego rozpoczęciem  

 działania siły wyższej (np. decyzji władz państwowych, powodzi, itp.) 
 
11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w półkolonii bez podania przyczyn, składając 

oświadczenie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpływu oświadczenia do 
biura CT GABI, w którym zawarto umowę lub dzień następujący po dniu, w którym Rodzic nie 
dokona uzupełnienia wpłaty do pełnej ceny imprezy lub usługi. Brak zapłaty w terminie na jeden 
dzień przed rozpoczęcie imprezy będzie traktowany jako rezygnację dorozumianą. 

 
12. Koszty ponoszone przez Rodzica w razie jego rezygnacji z półkolonii. 

Rezygnacja z udziału w półkolonii może nastąpić jedynie na drodze pisemnego oświadczenia 
rodziców przekazanego organizatorom. W przypadku rezygnacji z imprezy Rodzic może być 
zobowiązany do zrefundowania kosztów poniesionych przez CT GABI na przygotowanie jego 
uczestnictwa w półkolonii, które zostały poniesione i nie mogą być zwrócone. Koszty te CT GABI 
przedstawi i udokumentuje Uczestnikowi w wezwaniu do zapłaty. W uzasadnionych przypadkach 
CT GABI może odstąpić od potrącenia kosztów rezygnacji. Zaliczka 100 zł nie podlega zwrotowi. 

 
13. Odstępując od umowy Rodzic może w terminie do 3 dni od złożenia rezygnacji, wskazać na 

swoje miejsce inną osobę i przekazać jej swoje uprawnienia. Osoba ta przejmie obowiązki 
wynikające z umowy, rozliczenie dokonanych wpłaty na poczet imprezy odbywa się pomiędzy 
zbywającym a nabywającym prawa z umowy. 

 


