REGULAMIN WYJAZDU – WAKACJE DZIECI BOŻYCH
Parafia Matki Bożej Bolesnej – Mysłowice-Brzęczkowice 14.08.2020 - 23.08.2020.
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Parafia Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach Brzęczkowicach, zwana dalej organizatorem, zapewnia uczestnikom wyjazdu
zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych; trzy posiłki dziennie + podwieczorek; ubezpieczenie (NNW) oraz opiekę
wykwalifikowanej grupy animatorów.
Uczestnikami wyjazdu mogą być dzieci w wieku od 7 roku życia oraz młodzież szkolną do 14 roku życia zamieszkała na terenie
parafii MBB w Mysłowicach - Brzęczkowicach
Prowadzący wyjazd przejmują odpowiedzialność za uczestników od momentu wejścia do autokaru w dniu wyjazdu z parkingu przy
kościele parafii MBB w Brzęczkowicach do momentu odbioru uczestnika przez rodziców/ prawnych opiekunów w dniu powrotu
o godzinie podanej bezpośrednio w dniu wyjazdu. Jeśli rodzice/ prawni opiekunowie wyrażają zgodę na odbiór uczestnika przez
osobę trzecią, zobowiązani są do pozostawienia stosownej pisemnej informacji w dniu wyjazdu u kierownika wyjazdu.
WAKACJE DZIECI BOŻYCH zwane dalej WDB są czasem odnowy życia chrześcijańskiego i budowania wspólnoty oraz
zaproszenia do udziału w życiu parafialnych grup dla dzieci i młodzieży funkcjonujących w okresie całego roku formacyjnego.
W ramach organizowanych WDB uczestnicy wspólnie modlą się, pełnią dyżury porządkowe i gospodarcze w grupach, uczestniczą
w Eucharystii i robią wiele, innych fascynujących rzeczy na chwałę Pana radując się obecnością drugiego człowieka.
Ze względu na specyfikę programu nie ma w czasie WDB odwiedzin, zarówno rodziców, jak i kolegów. Telefony komórkowe oraz
inny sprzęt elektroniczny można mieć wyłącznie za zgodą i w porozumieniu z kierownikiem wyjazdu. Telefony mogą być używane
w określonych godzinach popołudniowych ( 14.00 - 18.00). W pozostałym czasie tylko sprawach bardzo ważnych bezpośrednio
u wychowawcy (animatora) grupy.
Organizatorzy oraz prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, który zostanie przywieziony przez
uczestnika, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione na punkcie noclegowym podczas pobytu na WDB.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności szczególnie za schorzenia i choroby oraz ich pogorszenie powstałe wskutek niepodania
przez rodziców/ prawnych opiekunów informacji o tych schorzeniach w karcie uczestnika WDB. Jeśli dziecko powinno zażywać leki
podczas pobytu WDB rodzic/ prawny opiekun powinien przekazać je w dniu wyjazdy odpowiedzialnemu za grupę, zostawiając
zlecenie do dawkowania leku wypisane przez lekarza i podpisane przez rodzica.
Przyjmuje się na WDB tylko uczestników, którzy nie wymagają dodatkowych zabiegów medycznych lub pielęgnacyjnych
wykonywanych przez prowadzących WDB.
Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących regulaminów ośrodka, w którym zorganizowane są
WDB oraz poleceń organizatorów i animatorów. Szczególnie ustaleń dotyczących zachowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Uczestnik i jego rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność, także finansową, za szkody wyrządzone przez uczestnika
podczas pobytu na WDB.
Uczestnik powinien ze sobą zabrać Pismo Święte (przynajmniej Nowy Testament), różaniec a także: odpowiednią odzież na różne
warunki pogodowe, obuwie do chodzenia po górach, obuwie zmienne, odświętny strój do kościoła. Bieliznę na cały okres pobytu,
ulubioną poduszkę, zeszyt i przybory do pisania. Koniecznym jest zabranie: legitymacji szkolnej, karty ubezpieczenia zdrowotnego,
leków, opaski odblaskowej.
Zgłoszenie udziału na WDB dokonuje się poprzez wpłacenie zaliczki w kwocie 500zł. na nr Rzymskokatolicka parafia Matki Bożej
Bolesnej ul. gen. Jerzego Ziętka 25; 41-412 Mysłowice; nr rachunku 04 1950 0001 2006 7789 9124 0004. O zapisaniu się na listę
uczestników decyduje kolejność dokonania wpłaty na konto.
Potwierdzeniem uczestnictwa w WDB będzie informacja telefoniczna kierownika wyjazdu do rodzica/ prawnego opiekuna.
Podczas drugiego spotkania organizacyjnego 29.05.2020 o godz. 19.00 rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest oddać wypełnioną
kartę uczestnika oraz potwierdzenie wpłaty całej kwoty na konto. (500zł zaliczka + 400zł).
W przypadku rezygnacji z udziału w WDB, rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek niezwłocznie poinformować organizatora,
dostarczając informację na piśmie o rezygnacji z udziału dziecka w WDB. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania pisemnej
rezygnacji w kancelarii parafii Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach-Brzęczkowicach. W przypadku rezygnacji zwrotu wpłaconej
kwoty dokonuje się według następujących zasad:
•
do 31.03.2020 roku w całości.
•
do 31.05.2020 roku 50%
•
od 1.06.2020 roku wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
Aby otrzymać fakturę, należy wypełnić formularz przekazany podczas spotkania organizacyjnego do ogólnej informacji i oddać przy
oddawaniu karty uczestnika.
Wyrażając zgodę na powyższe warunki rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają, że:
•
Odpowiedzialni są za terminowy dowóz dziecka na punkt zbiórki w dniu wyjazdu na WDB oraz odbiór w dniu powrotu.
•
W przypadku poważnego naruszenia reguł WDB, stwarzania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pozostałych
uczestników, podopieczny zostanie wydalony z placówki na koszt własny, w takim wypadku rodzice/ prawni opiekunowie
zobowiązani są do odebrania dziecka z punktu WDB w ciągu 24 godzin od zgłoszenia tego faktu.
•
Na WDB funkcjonuje żywienie zbiorowe, w związku z tym organizatorzy nie są w stanie uwzględnić preferencji
dietetycznych uczestników (dot. glutenu, vege, żywności typu light, itp.).
•
W karcie podali prawdziwe i rzetelne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz zaopatrzą dziecko na czas WDB
w stale brane leki w ilości wystarczającej na czas pobytu.
•
Przyjmują do wiadomości, że podczas wyjazdu uczestnik będzie miało ograniczony dostęp do telefonu komórkowego ze
względu na rodzaj prowadzonych zajęć podczas WDB.

