Zasady kwalifikacji na szkolenie żeglarskie organizowane przez

Fundację Spina
1. W szkoleniu mogą brać udział dzieci (+6 lat ), młodzież i dorośli z niepełnosprawnością
ruchową i ich rodzeństwo.
2. Fundacja Spina oferuje możliwość udziału w szkoleniu żeglarskim od 8.30 do 16.00. W
opisie szkolenia znajduje się punkt dotyczący zakwaterowanie rodzin uwzględniający
propozycję noclegową, jednak wszystkie formalności związane z opłatami noclegowymi
spoczywają bezpośrednio na zainteresowanych.
3. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, brane są również pod
uwagę kryteria socjalne w tym sytuacja materialna rodziny. W pierwszej kolejności
rozpatrywane będą zgłoszenia osób będących podopiecznymi fundacji. Priorytetowo będą
traktowani podopieczni regularnie uczestniczący w projektach sportowych fundacji, rzetelnie
wywiązujący się z podjętych wobec fundacji zobowiązań.
4. Szkolenie rozpoczynamy 24.07 a kończymy 03.08.2017
5. Podczas trwania zajęć dla podopiecznych od 8:30 do 16:00 rodzice i opiekunowie sami
gospodarują czasem wolnym.
6.Uczestnicy obozu podzieleni są na 2 grupy o odmiennych kosztach uczestnictwa:
a) Spiniaki 2365 zł
b) Ziomale 1180 zł
7. Całkowity wyszczególniony koszt PODOPIECZNEGO za szkolenie zawiera: wyżywieniadwa posiłki śniadanie oraz obiad, treningów sportowo- rekreacyjnych, cyklu warsztatów i
zajęć programowych, ubezpieczenia.
8. Po zakwalifikowaniu uczestników na szkolenie (w podanym terminie) należy wpłacić
zadatek w wysokości 300 zł za podopiecznego, który naliczany jest na poczet kosztów
wyżywienia. Zadatek należy wpłacić na konto Fundacji do 01.03.2017r. W wypadku
rezygnacji z wyjazdu, zadatek nie ulega zwrotowi. Nie wpłacenie zadatku w określonym
terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
9. Wpłaty reszty kosztów na szkolenie żeglarskie należy dokonać do dnia 03.07.2017. Nie
wpłacenie należnej kwoty jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu.
10. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć od 8:30 do 16:00 odpowiadają instruktorzy
zatrudnieni przez fundację.
11. Fundacja zobowiązuje się pozyskać wolontariuszy do pomocy podczas trwania
szkolenia, którzy będą uczestniczyć w zajęciach z podopiecznymi na wodzie oraz lądzie
podczas zajęć od 8:30 do 16:00.
12. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie nie objętym zajęciami odpowiadają
rodzice/opiekunowie.
13. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do zarządzeń organizatora oraz
BEZWZGLĘDNIE przestrzegać wewnętrznego regulaminu Ośrodka Żeglarskiego Szkwał,
regulaminu Hotelu Żagiel oraz regulaminu Hotelu Laguna dodatkowo

rodzice/ opiekunowie mają zakaz pojawiania się na zajęciach podopiecznych podczas
prowadzenia zajęć programowych.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją postanowień
zawartych w regulaminie a na pierwszym spotkaniu organizacyjnym rodzic podpisuje
oświadczenie związane z tym punktem.

