
REGULAMIN ZIMOWEJ AKADEMII GOTOWANIA 
 
Organizator: Kids Crafts ul. Żwirki i Wigury 19/7a, Katowice 
 

1. Każdy uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

2. 2. Każdy uczestnik ma obowiązek:  

a) brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych 

zajęć przez wychowawcę lub rodzica.  

b) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, dbać o czystość i 

porządek oraz udostępniony sprzęt kuchenny.  

c) stosować się do poleceń oraz wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez 

wychowawców i instruktorów.  

d)  mieć szacunek do kolegów, wychowawców i samego siebie  

e) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę lub instruktora 

f) pokrycia (przez rodziców lub opiekunów) wszystkich strat materialnych jeżeli były 

przez niego spowodowane. 

3. Każdy rodzic lub opiekun zobligowany jest do wpisania na listę swojego numeru telefonu oraz 

maila- wymagany jest bezpośredni kontakt, w razie nagłych sytuacji 

4. Uczestnikowi warsztatów nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy i zgody wychowawcy. 

5. Organizator zaleca nie przynosić na warsztaty cennych przedmiotów (typu: telefony 

komórkowe, odtwarzacze muzyki) 

6.  Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników Zimowej Akademii 

Gotowania oraz za zniszczenia rzeczy dokonanych przez innych uczestników wypoczynku. 

7. Każdy uczestnik ma prawo: 

a) brać udział we wszystkich zajęciach programowych 

b) wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do 

wychowawcy 

c) do radosnego i bezpiecznego wypoczynku 

8. NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE: 

• upomnienie przez wychowawcę/instruktora 

• Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych 

• Powiadomienie rodziców/opiekunów 

9. Rezerwowanie miejsca :  
Gwarancja rezerwacji miejsca odbywa się poprzez wpłatę ustalonej opłaty za półkolonie  
maksymalnie do 3  dni od otrzymania maila powiadamiającego o wolnym miejscu dla dziecka 
na półkoloniach w Kids’ Kitchen. 

10. Rezygnacja z udziału w turnusie: 
a) W wyniku zdarzeń losowych (choroby, wypadki) mają Państwo prawo do zwrotów: - 

 Zwrot całości kwoty przed upływem 7 dni do rozpoczęcia turnusu .  
b) Wpłata nie podlega zwrotowi jeśli:  

 Rezygnacja nastąpiła w okresie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.  

 Nie przysługują żadne zwroty związane z nieobecnością uczestnika na zajęciach trakcie 
trwania turnusu   
 


