
 
 
 

 

Skarmed sp. z o.o., Kajetany ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV  Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał spółki  1 500 000 zł w całości wniesiony 

KRS 0000104499, NIP 534 21 92 287 

www.kajetany.medincus.pl,  tel. 22 393 10 67 lub 500 104 085 

. 

 
 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW 

W OŚRODKU MEDINCUS ACTIVE 

 

§ 1. Postanowienia  ogólne 

 

1. Organizatorem Warsztatów Świąteczno-Noworocznych jest Ośrodek Medincus Active, mieszczący się w Kajetanach 

przy ulicy Mokrej 1,  05-830 Nadarzyn, którego właścicielem jest Skarmed Sp. z o. o. 

2. Uczestnikami Warsztatów mogą być dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Aby dziecko mogło uczestniczyć                                

w Warsztatach wymagane jest kompletne wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz 

dostarczenie jej Organizatorowi przed rozpoczęciem pierwszego dnia danego warsztatów, na które zostało zapisane 

dziecko. Warsztaty odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych 27,28 i 31.12, w godzinach 08:00-17:00.  

3. Warsztaty odbywają się w budynkach i na terenie Ośrodka Medincus Active. 

4. Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów, animatorów i pedagogów. 

§ 2. Zapisy i płatności  

 

1. Zapisu na Warsztaty można dokonywać osobiście w hali sportowej Medincus lub telefonicznie. Warunkiem 

przyjęcia dziecka na zajęcia jest dostarczenie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz dokonanie wpłaty 

zgodnie z §2 pkt. 2.  

2. Opłata za Warsztaty wynosi: 

- 1 DZIEŃ - 85 PLN/dziecko 

i obejmuje:  

- zajęcia rekreacyjno-sportowe zgodne z programem  
- II śniadanie  
- lunch  
- podwieczorek  
- stały dostęp do napoi zimnych i ciepłych 

 
a) Opłaty można dokonać osobiście w recepcji hali sportowej lub przelewem na konto:  

57 1500 1197 1211 9005 9930 0000 
Skarmed Sp. z o. o 
tytułem: imię i nazwisko dziecka, wybrany termin.  
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b) Zapisanie dziecka na wybrany termin/turnus nie jest równoznaczne z jego zakwalifikowaniem na warsztaty. Po 

zapisaniu dziecka na wybrany termin warsztatów należy niezwłocznie dokonać opłaty. O przyjęciu dziecka na warsztaty 

decyduje kolejność zaksięgowanych wpłat.  

c) W przypadku płatności przelewem, o zakwalifikowaniu dziecka na warsztaty poinformujemy drogą mailową z adresu 

sport@medincusactive.pl lub sms-em z numeru tel. 512 482 202, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.  

 

§ 3. Warunki rezygnacji  

1.      Rodzic/opiekun może zrezygnować z udziału w warsztatach, przesyłając oświadczenie na adres sport@medincus.pl. 

 Data wysłania maila informującego o rezygnacji, decyduje o wysokości zwrotu wpłaconej kwoty. 

2. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora; osobie, która rezygnuje z półkolonii, wypłaca 

się kwotę potrąconą o koszta rezygnacji uzależnione od daty rezygnacji.  

• rezygnacja na więcej niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów – potrącane jest 0% wpłaty  

• od 21 do 10 dni – potrącane jest 50% wartości wpłaty,  

• od 10 do 4 dni – potrącane jest 75% wartości wpłaty, lub przeniesie jej  z 0% potrąceniem na inny termin, 

• rezygnacja na mniej niż 4 dni przed rozpoczęciem się turnusu lub w czasie jego trwania powoduje całkowitą utratę  

wpłaty  

3. Jeżeli organizator odwołuje turnus z przyczyn niezależnych od klienta (np. nie zebrania się wystarczającej liczby 

chętnych), klient ma prawo, według swojego wyboru:  

• dokonać zmiany na inny termin dostępny w ofercie, 

• żądać zwrotu  wniesionej wpłaty. 

§ 4. Organizacja półkolonii 

1. Każdego dnia rodzic lub opiekun prawny uczestnika warsztatów zobowiązany jest zgłosić się z dzieckiem do 

przypisanego mu Wychowawcy, w celu przekazania dziecka i podpisania listy obecności. 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika warsztatów są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, 

które mogą odbierać dziecko z warsztatów. Upoważnienie takie powinno być przekazane wraz z kartą 

kwalifikacyjną. 

3. W przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka na warsztaty, rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani 

napisać stosowne oświadczenie. Oświadczenie takie powinno być przekazane wraz z kartą kwalifikacyjną. 
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4. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, zaczynają się niezależnie od ilości uczestników. 

5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na 

dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych. 

6. Organizator zaleca nie przynosić na warsztaty wartościowych urządzeń / przedmiotów czy gotówki, kart płatniczych. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ich zgubienie lub kradzież. 

7. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 17:15. Po tym czasie obowiązuje dodatkowa opłata wysokości 20 PLN 

za każde nowo rozpoczęte pół godziny licząc od godziny 17.15.  

8. Program Warsztatów jest dopasowany do poziomu i umiejętności Uczestników. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany/modyfikacji programu z przyczyn sił wyższych np. warunków 

pogodowych, niskiej frekwencji, preferencji uczestników, zmian ze strony podmiotów zewnętrznych.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów (najpóźniej 3 dni kalendarzowe przed planowanym 

dniem) z powodu niskiej frekwencji (poniżej 8 osób) uniemożliwiającej realizację założonego programu. 

 

§ 3. Prawa i obowiązki Uczestników 

 

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.  

2. Uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach programowych i aktywnego wypoczynku. 

3. Uczestnik ma prawo wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do 

Instruktorów. 

4. Korzystanie ze sprzętu udostępnionego przez organizatora odbywać się może wyłącznie za wiedzą i zgodą 

Instruktora. 

5. Wszelkie czynności rekreacyjno-sportowe oraz innego typu zajęcia uczestnik może wykonywać tylko za zgodą 

Wychowawcy / Instruktora. 

6. O wystąpieniu zagrożeń lub zaistniałym wypadku należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę lub osoby 

prowadzące zajęcia. 

7. Zachowanie Uczestnika powodujące dezorganizacje zajęć lub naganne słownictwo, po informacji przekazanej 

rodzicom lub opiekunom prawnym i braku poprawy, będzie powodowało usunięcie uczestnika z zajęć bez zwrotu 

wniesionych opłat. 
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8. Koszty szkód poczynionych przez uczestnika warsztatów spowodowanych nieprzestrzeganiem regulaminu, pokrywa 

rodzić lub opiekun prawny dziecka. 

9. Każdy rodzic/opiekun prawny uczestnika warsztatów ma obowiązek wypełnienia karty kwalifikacyjnej oraz 

zapoznania się z niniejszym regulaminem i oświadczenia, że akceptuje jego postanowienia. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Ośrodek nie odpowiada: 

- za wypadki spowodowanie nieprzestrzeganiem regulaminu, 

- za wartościowe rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka ,  

- za zachowanie zwierząt, 

- wypadki będące wynikiem utajonych / nieprawidłowych informacji zamieszczonych w karcie kwalifikacyjnej.  

 

2. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o zaistniałych wypadkach, 

urazach i problemach wychowawczych. 

 

3. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Skarmed sp. z o.o. 


