Warunki uczestnictwa
w angielskich koloniach letnich dla dzieci i młodzieży
1. Dane organizatora angielskich kolonii letnich
1.

Organizatorem angielskich kolonii letnich jest Business Education and Language Training spółka z o.o. (zwana dalej BELT),
zarejestrowana w Gdańsku, KRS 0000322502, NIP 5842668669, REGON 220708102 z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy
80-352, ul. Piastowska 95.

2. Informacja o koloniach BELT
1.
2.
3.
4.

Kolonie BELT odbędą się w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej-Piaskach, ul.
Piaskowa 23.
Kolonie odbędą się w 2 turnusach: turnus I – 29.06-12.07.2015 roku, turnus II – 12.07-25.07.2015 roku.
Pełny koszt uczestnictwa jednej osoby w jednym turnusie kolonii wynosi 2,195 zł. Kwota ta może być pomniejszona o zniżki
wynikające z aktualnie obowiązujących promocji.
BELT zapewni każdemu uczestnikowi kolonii:












45 godzin bezpośredniej nauki języka angielskiego w formie projektów i warsztatów tematycznych
materiały do nauki języka angielskiego
udział w programie rekreacyjno-sportowym
zakwaterowanie w 4-osobowych pokojach z łazienkami
pełne wyżywienie (5 posiłków dziennie, napoje bez ograniczeń)
jedną wycieczkę całodniową i jedną wycieczkę półdniową
podstawową opiekę medyczną
opiekę ratowników wodnych
ubezpieczenie NNW
świadectwo uczestnictwa w koloniach
zdjęcie uczestnika ze swoją grupą.

3. Zasady zapisu na angielskie kolonie językowe BELT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uczestnik (rodzic/e lub prawny opiekun) dokona wstępnej rezerwacji miejsca przy pomocy formularza zgłoszeniowego na
stronie internetowej http://kolonie.belt.edu.pl lub poprzez kontakt z dowolną szkołą BELT.
Uczestnik wypełni Kartę Uczestnika. (Uwaga: w przypadku zapisywania więcej niż jednego dziecka, należy wypełnienić
oddzielną kartę dla każdego uczestnika.)
Uczestnik poda w Karcie Uczestnika szczegółową informację, na jaki aspekt zdrowia dziecka należy zwrócić szczególną
uwagę w trakcie jego pobytu na kolonii (np. alergie). Karta powinna zostać potwierdzona przez uprawnionego lekarza.
Podpisanie przez rodzica/ów lub przez prawnego opiekuna Karty Uczestnika oznacza, że niniejsze Warunki Uczestnictwa
dziecka w angielskich koloniach letnich BELT zostały zakceptowane.
Uczestnik rozwiąże samodzielnie test diagnostyczny określający poziom znajomości języka angielskiego. Test można pobrać
ze strony http://kolonie.belt.edu.pl lub odebrany osobiście w siedzibie szkoły BELT.
Uczestnik dostarczy Kartę Uczestnika do szkoły BELT (elektronicznie, listownie lub osobiście) wraz z wypełnionym testem
kwalifikacyjnym i kopią dowodu wpłaty kwoty opłaty za uczestnictwo w koloniach na konto:
Business Education and Language Training sp. z o.o. w Gdańsku,
BNP Paribas Bank Polska
nr konta 27 1600 1462 1849 3383 9000 0001

7.
8.
9.

O ostatecznym przyjęciu dziecka na wybrany turnus decyduje kolejność wpłat.
Na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia właściwego turnusu, BELT prześle na adres uczestnika szczegóły dotyczące
wyjazdu oraz wszystkie niezbędne informacje dodatkowe.
W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w kolonii, BELT zwróci całość wpłaconych kwot (po potrąceniu 60 zł tytułem
kosztów manipulacyjnych), o ile zgłoszenie rezygnacji nastąpi najpóźniej do:



1 czerwca 2015 roku dla uczestników I turnusu,
15 czerwca 2015 roku dla uczestników II turnusu.
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10. Po tych terminach zwrot wniesionych opłat będzie możliwy jedynie w przypadku, gdy na zwalniane miejsce uda się znaleźć
nowego uczestnika.
11. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w koloniach w trakcie ich trwania, uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu
poniesionych kosztów

4. Koszty przejazdu
1.
2.
3.

BELT zorganizuje dowóz uczestników na miejsce kolonii i z powrotem z Gdańska, Szczecina i Warszawy.
Dowóz jest płatny osobno. Uczestnicy kolonii mogą dojechać na miejsce kolonii i z powrotem we własnym zakresie.
BELT zapewni dowóz uczestników na miejsce kolonii i z powrotem na następujących trasach i w następujących cenach:




4.

Gdańsk-Krynica-Gdańsk – 30 zł w jedną stronę (autokar)
Szczecin-Krynica-Szczecin – 60 zł w jedną stronę (kolej + autokar)
Warszawa-Krynica-Warszawa – 120 zł w jedną stronę (Pendolino + autokar)

Istnieje możliwość zorganizowania dowozu dzieci także z innych miast. Cena takiego dowozu będzie ustalana indywidualnie.

5. Regulamin angielskich kolonii letnich BELT
1.
2.

W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego i spokojnego wypoczynku, w trakcie trwania kolonii językowych bezwzględnie
obowiązuje regulamin kursu.
Uczestnikowi letnich kolonii językowych BELT nie wolno:





opuszczać ośrodka bez pozwolenia opiekuna,
kąpać się w morzu bez pozwolenia opiekuna,
przebywać poza swoją sypialnią po godzinie 22,
spożywać alkoholu i palić tytoniu.

6. Odpowiedzialność uczestnika kolonii
1.

Uczestnik letnich kolonii językowych BELT jest zobowiązany do:





2.
3.

szanowania wszelkiego sprzętu należącego do ośrodka i organizatora kolonii; w przypadku spowodowania
szkody rodzice lub opiekunowie uczestnika odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody zobowiązani są do
jej naprawienia;
udziału we wszystkich zajęciach i posiłkach;
informowania przed zajęciami opiekunów i nauczycieli o każdorazowej niedyspozycji;
bezwzględnego przestrzegania regulaminu i stosowania się do poleceń kadry.

Z uwagi na odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników letnich kolonii językowych BELT, samowolne
oddalenie się uczestnika z terenu kolonii, kąpiel w morzu bez zgody opiekuna oraz drastyczne naruszenie norm współżycia
społecznego daje organizatorowi prawo do usunięcia uczestnika z kolonii bez zwrotu kosztów.
BELT nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty stanowiące własność uczestników a zagubione przez nich w trakcie kolonii.

