UA Інформація українською мовою знаходиться нижче.
ZASADY REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE „RAZEM W RUCHU” W CENTRUM
DIALOGU IM. MARKA EDELMANA W ŁODZI
Czas nadsyłania zgłoszeń od 20 listopada do 31 grudnia 2022 roku.
Zgłoszenie prosimy przesłać przez Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/socddRjJbv2HZqc97
Zasady naboru:
1. W naborze mogą wziąć udział dzieci w wieku 8-12 lat.
2. Grupa będzie liczyła 20 osób.
3. Zajęcia prowadzone będą w języku polskim, jednak nie jest wymagana od uczestników
jego doskonała znajomość.
4. Nabór uczestników prowadzony będzie na podstawie nadesłanych zgłoszeń.
5. W przypadku rodzeństw prosimy wpisać informację w Formularzu zgłoszeniowym w
punkcie: Dodatkowe informację w od opiekuna.
6. Przesłanie zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowania dziecka do udziału w półkoloniach.
Organizator poinformuje o tym osoby zgłaszające udział do dnia 31 grudnia 2022.
7. Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do udziału zobowiązani będą do:
a.
do wypełnienia kart kwalifikacyjnych
b.
zaakceptowania regulaminu półkolonii
c.
uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) za udział na
wskazany nr rachunku bankowego do dnia 5 stycznia 2023 roku.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w półkoloniach, prosimy o pilny kontakt pod adres email zapisy@centrumdialogu.com, abyśmy mogli przyjąć kolejne dziecko z listy.
9. W przypadku braku wpłaty do dnia 5 stycznia 2023 roku, rezerwacja zostanie anulowana, a
na półkolonie zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej.
10. Organizator zastrzega sobie, że jeżeli nie zbierze się wystarczająca ilość osób w grupie
półkolonie mogą zostać odwołane.
Informacje organizacyjne:
a.
Miejsce realizacji półkolonii: Centrum Dialogu, ul. Wojska Polskiego 83, Łódź
b.
Czas trwania: 23-27 stycznia 2023 roku, w godzinach 8.00 – 16.00

UA
ПРАВИЛА НАБОРУ ДО ДЕННОГО ТАБОРУ «РАЗОМ У РУСІ» В ЦЕНТРІ
ДІАЛОГУ ІМ. МАРКА ЕДЕЛЬМАНА В М. ЛОДЗЬ
Час надсилання заявок: від 20 листопада до 31 грудня 2022 року.
Заявку просимо надіслати за посередництвом реєстраційної форми:
https://forms.gle/socddRjJbv2HZqc97
Правила набору:
1. У наборі можуть взяти участь діти у віці 8–12 років.
2. Група складатиметься з 20 дітей.
3. Заняття проводитимуться польською мовою, але досконале володіння нею від
учасників не вимагається.
4. Набір учасників вестиметься на основі надісланих заявок.
5. У випадку рідних братів та сестер просимо вказати цю інформацію в реєстраційній
формі у пункті: Додаткова інформація від опікуна.
6. Надіслана заявка не є автоматичною гарантією прийому дитини до денного табору.
Організатор повідомить тих, хто надіслав заявки, про результати набору до 31 грудня
2022 року.
7. Батьки/опікуни дітей прийнятих до табору зобов’язані:
a) заповнити кваліфікаційну карту
b) погодитися з регламентом денного табору
c) внести оплату у розмірі 600 злотих (прописом: шістсот злотих) за участь у
денному таборі на вказаний номер банківського рахунку до 5 січня 2023 року
8. У випадку відмови від участі в денному таборі, просимо негайно повідомити про це,
надіславши e-mail на електронну адресу zapisy@centrumdialogu.com, аби ми могли
прийняти наступну дитину зі списку.
9. У випадку несплати до 5 січня 2023 року, резервацію буде анульовано, а до денного
табору буде прийнята наступна дитина зі списку.
10. Організатор залишає за собою право скасувати проведення денного табору у
випадку, якщо не набереться достатня кількість осіб у групі.
Організаційна інформація:
Місце проведення: Центр Діалогу ім. Марека Едельмана, вул. Війська Польського 83,
Лодзь
Дати проведення: 23–27 січня 2023 року, з 8.00 до 16.00

