FAQ PÓŁKOLONIE
ZAPISY/PŁATNOŚCI/KONTAKT
Jak zapisać dziecko na półkolonie?
Klub
przyjmuje
zapisy
przez
https://parktenisowy.pl/form/polkolnie-formularz/

formularz

na

stronie:

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dany turnus jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł
oraz wypełnienie karty kwalifikacyjnej. Dokumenty otrzymają Państwo w mailu
informacyjnym. W przypadku nieotrzymania maila, prosimy o bezpośredni kontakt z
Recepcją Parku Tenisowego Olimpia.
Park Tenisowy Olimpia
● 603 283 336
● biuro@parktenisowy.pl
W jakim przypadku obowiązują rabaty?
Rabaty obowiązują w 2 przypadkach
- gdy zapisujesz dziecko na więcej niż 1 turnus półkolonii
- gdy zapisujesz rodzeństwo
W obu przypadkach obowiązuje rabat 5% na kolejny turnus/uczestnika półkolonii. Rabaty
nie sumują się.
Czy obowiązuje limit liczby uczestników?
Limit osób będzie dostosowany do zaleceń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia w
zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci. W przypadku gdy limit ten zostanie
osiągnięty wpisujemy dziecko na listę rezerwową i w momencie zwolnienia się miejsca
kontaktujemy się z Państwem.
Czy mogę zapisać dziecko tylko na część trwania turnusu półkolonii?
Tak. Wówczas pobierana jest pełna zaliczka (200 zł), a pozostała część kwoty liczona
jest proporcjonalnie od liczby dni, w których dziecko bierze udział.
Co jeśli zrezygnuje z udziału w trakcie trwania półkolonii np. z powodu choroby dziecka?
Czy zostaną mi zwrócone wpłacone pieniądze?
Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. W takiej sytuacji zwracamy proporcjonalną
część opłaty pomniejszoną o kwotę zaliczki.

Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z półkolonii?

W przypadku rezygnacji z półkolonii na 2 dni przed jej rozpoczęciem (zgłoszenie tego
faktu do godz. 20:00 w piątek poprzedzający rozpoczęcie turnusu w formie pisemnej
mail/sms) obowiązuje pełen zwrot poniesionych kosztów (wraz z zaliczką).
Jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym lub w trakcie trwania turnusu zwracana
kwota wynosi proporcjonalną część opłaty za zajęcia z wyłączeniem zaliczki. Pobranie
zaliczki wynika z faktu poniesienia kosztów związanych z cateringiem, zajęć
dodatkowych, organizacją odpowiedniej liczby kadry.

DEZYNFEKCJA
W jaki sposób przestrzegana jest higiena w trakcie trwania półkolonii?
- regularnie dezynfekujemy klamki, blaty, stoły i podłogi, krzesła, ławki, sprzęt
tenisowy
- na kortach nie ma rakiet do wspólnego użytku
- na każdym korcie umieszony jest dozownik z płynem dezynfekującym
- pierwszego dnia półkolonii dzieci przechodzą warsztaty “bhp” - rozmawiamy o
właściwych nawykach higieny, o właściwym myciu rąk.
- posiłki odbywają się w małych grupach na świeżym powietrzu. Catering zapewnia
Marchewkowe Pole.
- dzieci w trakcie posiłków korzystają z jednorazowych boxów i sztućców
WYŻYWIENIE
Jeśli moje dziecko ma ciężką alergię/nietolerancję czy może wziąć udział w półkolonii?
Tak, dziecko może wziąć udział w półkolonii. Jednak, w przypadku diet eliminacyjnych,
poważnych nietolerancji i alergii prosimy o wyposażenie dzieci we własne wyżywienie.
Wówczas koszt cateringu zostanie odliczony od kwoty półkolonii.
Jak wygląda menu w trakcie półkolonii?
Przykładowe menu:
ŚNIADANIE
bułka z szynką lub z żółtym serem z zielonym ogórkiem = owoc/drożdżówka/serek/jogurt
OBIAD
1.Poniedziałek:
Fileciki z kurczaka z puree ziemniaczanym.
2. Wtorek:
Makaron w sosie pomidorowym
3. Środa:
Pieczeń z karkówki z ryżem i warzywami.
4. Czwartek:
Pulpety wieprzowe w sosie śmietanowym.
5. Piątek:
Domowe paluszki rybne z frytkami i surówką.

Jak przebiega wydawanie posiłków w trakcie trwania półkolonii?
Dzieci odbywają posiłki w małych grupach w Restauracji ŻUK.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
W jakim terminie będą odbywać się zajęcia?
Każdy tydzień wakacji to nowy turnus półkolonii. W 2021 roku półkolonie będą się
odbywać w następujących terminach:
LIPIEC
05 - 09.07
12 - 16.07
19 - 23.07

SIERPIEŃ
02 - 06.08
09- 13.08
16 - 20.08
23 - 27.08

O której godzinie najwcześniej mogę przyprowadzić dziecko na półkolonie?
Trenerzy sprawują opieką nad dziećmi od 7:30.
O której godzinie najwcześniej i najpóźniej mogę odebrać dziecko z półkolonii?
Ze względu na zajęcia programowe sugerujemy odebrać dzieci najwcześniej o godz.
15:30, a najpóźniej o godzinie 16:30.
Co się stanie gdy nie zdążę odebrać dziecka na czas?
Dzieci, które nie zostaną odebrane do 16:30 oczekują na Rodziców w recepcji Klubu.
Czy dziecko może odebrać osoba trzecia - babcia, opiekunka?
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o podanie takiej informacji w formularzu online lub
na piśmie rano w momencie przyprowadzenia dziecka. Umożliwiamy odbiór dziecka
tylko za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.
Co dziecko powinno mieć ze sobą każdego dnia na półkoloniach?
Obuwie sportowe, rakietę tenisową, bidon, czapkę z daszkiem. Podczas trwania
turnusów z deskorolką dzieci muszą być również wyposażone w kask oraz ochraniacze
na łokcie i kolana.
Czy dawać dziecku telefon,tablet, itp?

Decyduję dot. posiadania przez dziecko telefonu komórkowego zostawiamy Państwu.
Jednocześnie informujemy, że zależy nam, aby realizować półkolonie możliwie
“analogowo”. W trakcie trwania zajęć dzieci nie mogą korzystać ze sprzętu, który
rozprasza ich uwagę. Kierownik dysponuje telefonem, z którego dziecko w każdej chwili
może skorzystać. Park Tenisowy Olimpia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
zniszczenia lub zaginięcia sprzętu w trakcie jej trwania.
ZAJĘCIA
Jak liczne są grupy tenisowe?
Grupy tenisowe są maksymalnie 8 osobowe.
W jaki sposób dobierany jest skład osobowy grupy?
Dzieci dobierane są pod względem umiejętności i wieku.
Kto prowadzi zajęcia?
Zajęcia realizują doświadczeni, wykwalifikowani trenerzy prowadzący na co dzień zajęcia
w Parku Tenisowym Olimpia. Dzieci przez cały czas trwania półkolonii są pod opieką
trenerów. Dodatkowo, na każdej półkolonii jest kierownik, który sprawują opiekę
merytoryczną nad wychowawcami, czuwa nad realizacją programu i ogólnym
bezpieczeństwem. Zajęcia fakultatywne prowadzone są przez specjalistów z danych
dziedzin.
Jaki będzie grafik zajęć?
Szczegółowy grafik półkolonii otrzymują Państwo wraz z mailem potwierdzającym
zgłoszenie uczestnika.
Jak dzieci są chronione przed wysokimi temperaturami?
Pilnujemy, aby wszystkie dzieci miały czapkę na głowie podczas realizacji zajęć na
zewnątrz. W przypadku bardzo wysokich temperatur wychodzimy na dwór w godzinach,
w których jest najmniejsze słońce lub korzystamy z kortów, na których utrzymywana jest
optymalna temperatura.
W jaki sposób organizator zapewnia bezpieczeństwo i higienę podczas realizacji
wypoczynku?
Park Tenisowy Olimpia stosuje się do wszystkich wytycznych dostępnych na stronie MEN
-> LINK

