Trudne pytania - półkolonie

1. W jaki sposób zapisać się na półkolonie?
Poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej https://stm.cas.cogitech.pl
2. Podczas wypełniania formularza pojawia się błąd, przez co nie jestem w stanie go wysłać. Co
robić?
W takim przypadku, prosimy o kontakt: tel.: 519 400 071
3.Co czeka na uczestników półkolonii oprócz zajęć sportowych?
Przewidzianych jest wiele dodatkowych atrakcji, które są dopasowane do rodzaju półkolonii. Są to na
przykład: bowling, ścianka wspinaczkowa, Kino, jump arena, czy pływalnia.
4.Czy brat/siostra/kuzyn/kolega też może uczęszczać na półkolonie?
Oczywiście! Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, bez względu na to, czy dziecko na
co dzień trenuje w szkółce, czy sport to jego hobby.
5.Czy dziecko musi posiadać swój sprzęt sportowy?
Sprzęt techniczny zapewnia Organizator. Wystarczy spakować dziecku do plecaczka strój sportowy na
przebranie.
6.Kto sprawuje opiekę nad dziećmi podczas półkolonii?
Dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry. Na każdą grupę 15-osobową przypada jeden opiekun.
Nasi wychowawcy posiadają wieloletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi.
7. Co zawiera cena półkolonii?
• wyżywienie (drugie śniadanie i obiad),
• transport na atrakcje i do restauracji,
• codzienne zajęcia sportowe,
• ubezpieczenie NNW uczestników,
• wstęp na wszystkie atrakcje,
• opiekę wykwalifikowanej kadry,
• koszty obiektów.
8.Jak wygląda kwestia wyżywienia podczas półkolonii?
Dzieci w ramach pakietu otrzymują pełne wyżywienie: drugie śniadanie oraz obiad. Dodatkowo
podczas trwania półkolonii dzieci mają stały dostęp do wody niegazowanej.

9. Czy wystawiamy faktury VAT, zaświadczenia do zakładów pracy?
Tak, na życzenie klienta wystawiamy i wysyłamy faktury VAT oraz wszelką niezbędną dokumentację
do zakładów pracy.

10.Gdzie dostarczyć kartę kwalifikacyjną uczestnika?
Kartę należy wypełnić i przekazać opiekunowi podczas zbiórki pierwszego dnia półkolonii.
Jeżeli w powyższym zestawieniu nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o
kontakt z Koordynatorem Projektu, który rozwieje wszelkie wątpliwości!
Telefon: +48 519400071
11.Czy jest możliwość dopisania drugiego rodzica do wystawionej faktury?
W wyjątkowych sytuacjach jest to możliwe, natomiast należy taką potrzebę zgłosić telefonicznie pod
nr 519 400 071 lub mailowo na adres obozy@akademiareissa.pl.

