
KAMPUS ARTYSTYCZNO – JĘZYKOWY EDULABA 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem kampusu artystyczno – językowego EDUALABA (kampusu EDUALABA) jest Ośrodek 

Działań Twórczych Światowid (ODT Światowid) z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 54A we Wrocławiu. Kod 

pocztowy: 51-661. Tel. 71/348-30-10, e-mail: odt@swiatowid.net.pl, www.swiatowid.net.pl. 

 
§ 2 

OPIS KAMPUSU – ZASADY ORGANIZACJI 

 

1. Kampus plenerowy EDULABA ma formę warsztatów artystyczno-językowych.  

 

2. Termin kampusu: 28 czerwca 05 lipca 2014.  

 
3. Zakwaterowanie i wyżywienie:  

 
a/ Adres pobytu: Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy Imperiall; ul. Północna 6, Sianożęty  

b/ Uczestnicy są zakwaterowani w murowanych domkach typu Bungalow o podwyższonym standardzie , 

które można obejrzeć na stronie www.imperiall.pl   

c/ Domki wyposażone są w 2 pokoje z łazienką i tarasem , lodówkę i telewizor. W każdym z zajmowanych 

przez grupę domków mieszka także jeden opiekun grupy.  

d/ Ośrodek Imperiall zapewnia pełne wyżywienie – 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolację, 

podwieczorek). 

 

4. Uczestnicy kampusu pozostają pod nadzorem ODT Światowid od momentu, gdy rodzice przekażą 

uczestnika pod opiekę instruktorów w dniu wyjazdu do momentu odebrania przez nich dziecka po powrocie 

z kampusu. 

 

5. Z uwagi na tematykę kampusu i założone cele wskazanym jest, by uczestnik posiadał już minimum 

podstawową znajomość języka angielskiego (poziom A1). Szczególnie pożądane są chęci do nauki języka 

angielskiego oraz zabawy w teatr i zgłębianie tajników tworzenia ceramiki. 

 

6. Odwiedziny członków rodzin uczestników podczas trwania kampusu EDULABA są możliwe wyłącznie po 

wcześniejszym zgłoszeniu terminu odwiedzin u kierownika kampusu. Proponowany termin nie powinien 

kolidować z godzinami zajęć programowych.  

 

7. Zabranie uczestnika kampusu EDULABA poza teren Ośrodka wiąże się z wyłączeniem opieki i 

odpowiedzialności nad uczestnikiem przez opiekuna kampusu EDULABA na czas przebywania z 

Rodzicem/Opiekunem prawnym i powinno być każdorazowo uzgodnione pisemnie z kierownikiem kampusu. 

 

8. Wszelkie działania programowe w trakcie trwania kampusu EDULABA w Sianożętach jak i podczas jego 

finału w ODT Światowid będą dokumentowane w formie zdjęć i filmów video oraz zamieszczone na stronach 

internetowych ODT i partnerów kampusu EDUALABA.  

 

9. Zapisanie dziecka na kampus EDULABA jest równoznaczne z akceptacją ze strony jego Rodzica/Opiekuna  

prawnego niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora 

dokumentacji filmowo-fotograficznej kampusu (zawierającej wizerunek dziecka - uczestnika kampusu) 

podczas finału EDULABY, jak i  w celach dalszej promocji  imprezy. 

 

§ 3 

PROGRAM KAMPUSU 

1. Zajęcia językowe mają formę tematycznych warsztatów prowadzonych w języku angielskim przez 

doświadczonych lektorów (w tym native speakera). Są to: warsztaty teatralne, warsztaty wokalne, klub 

książkowy, klub gier planszowych, dzień sportu. Wymiar zajęć -  min. 4 godziny dziennie; łącznie 24 godzin 

w czasie trwania kampusu EDULABA i jego finału. 

2. Zajęcia artystyczne mają formę warsztatów ceramicznych w wymiarze minimum 2 godzin dziennie – 

zwieńczeniem całego cyklu tych zajęć jest  plenerowy wypał prac oraz wernisaż. 
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3. Program zawiera także: spotkanie przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, plażowanie, zajęcia rekreacyjne i 

sportowe (spacery, zabawy w terenie, dyskoteki). 

4. Szczegółowy program oraz niezbędne informacje zostaną przekazane do dnia 15.06.2014. 

5. Finał kampusu EDULABA odbędzie się w siedzibie ODT Światowid dnia 6 lipca 2014 przy ul. Sempołowskiej 

54A we Wrocławiu i będzie miał formę wernisażu powstałych podczas kampusu prac oraz pokazu spektaklu 

teatralnego w języku angielskim. Spektakl będzie poprzedzony 2-godzinną próbą generalną, w której 

uczestnictwo jest obowiązkowe. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KAMPUSU 

 

Uczestnik zobowiązany jest do: 

1. wypełniania poleceń instruktora bądź opiekuna  

2. przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć 

3. przestrzegania zasad kultury osobistej 

4. przestrzegania zasad higieny i dbania o porządek w swoim pokoju oraz na terenie całego ośrodka 

5. przestrzegania godzin i zasad ciszy nocnej  

6. każdorazowego uzyskiwania zgody instruktora/opiekuna na korzystanie ze sprzętu przeznaczonego do gier i 

zabaw 

7. każdorazowego uzyskiwania zgody instruktora/opiekuna na oddalenie się poza teren ośrodka. 

 

Trzykrotne upomnienie uczestnika przez instruktora za nieprzestrzeganie w/w obowiązków skutkować będzie 

powiadomieniem Rodziców/Opiekunów prawnych, którzy są zobowiązani do zabrania uczestnika kampusu na 

koszt własny w ciągu 48 godzin.  

 

Za szkody umyślnie spowodowane przez uczestnika obozu odpowiedzialność finansową ponoszą Rodzice/ 

Opiekunowie prawni.  

 

ODT Światowid nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.  

 

§ 5 

OBOWIĄZKI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do: 

1. rzetelnego wypełnienia Karty Uczestnika ze szczególnym uwzględnieniem informacji o stanie zdrowia 

uczestnika.  

2. właściwego przygotowania dziecka do uczestnictwa w kampusie EDULABA i wyposażenia go w odpowiedni 

ubiór na dni pogodne i deszczowe. Rzeczy, które powinny znaleźć się w bagażu uczestnika to m.in.: klapki 

plażowe, sandały, kalosze, obuwie sportowe, bluza z kapturem (najlepiej polar), kurtka przeciwdeszczowa, 

kapelusz/czapka chroniąca przed słońcem, strój kąpielowy, ręczniki, mały plecak na wycieczki/spacery, 

preparat przeciw kleszczom i komarom, krem lub spray z filtrem przeciwsłonecznym minimum SPF25. 

3. dobrania wielkości i wagi bagażu do uczestnika (sugerowana walizka na kółkach).  

4. dowiezienia dziecka do siedziby ODT Światowid w dniu 06 lipca 2014 celem uczestnictwa w wielkim finale 

kampusu EDULABA.  

§ 6 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODT ŚWIATOWID 

ODT Światowid zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry  

b) zrealizowania założonego programu z najwyższą starannością 

c) ubezpieczenia Uczestników obozu w zakresie NNW 

d) do zapewnienia świadczeń zastępczych o tym samym lub zbliżonym standardzie w przypadku 

konieczności zmiany programu w trakcie trwania kampusu. 

 

ODT Światowid nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie programu zostało spowodowane: 

a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, 

b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w kampusie, jeżeli tych działań lub 

zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć, 

c) siłą wyższą 

 



ODT Światowid nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane w 

czasie trwania kampusu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

ODT Światowid nie ponosi odpowiedzialności za mienie (w tym bagaż) Uczestników kampusu 

EDULABA w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży. 

 

§ 7 

ZAPISY I PŁATNOŚCI 

1. Przed zgłoszeniem udziału w kampusie EDULABA uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny powinien 

zapoznać się z niniejszym regulaminem.  

2. Zapis na kampus następuje z chwilą złożenia w sekretariacie ODT Światowid  wypełnionego i podpisanego 

przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Formularza Zgłoszeniowego oraz wniesienia pierwszej raty w 

wysokości 500 zł. Z chwilą przyjęcia Formularza Zgłoszeniowego uczestnik zostaje wpisany na liście stałej 

uczestników kampusu. Zgłoszenia na listę stałą przyjmowane są do 18.05.2014r.  

3. W przypadku wyczerpania się wszystkich miejsc na liście stałej, Organizator może przyjmować dalsze 

zgłoszenia chętnych na listę rezerwową, informując zainteresowanych o wpisie na taką listę.  

4. Osoby z listy rezerwowej w momencie otrzymania informacji od Organizatora o zwolnieniu się miejsca na 

liście stałej i przeniesieniu ich wpisu z listy rezerwowej na stałą mają obowiązek wniesienia opłat za  

uczestnictwo w kampusie, zachowując wysokości wpłat oraz terminy określone w pkt. 7 niniejszego 

paragrafu. Niedokonanie w tym terminie wpłaty należności za kampus może być przyczyną skreślenia z listy 

stałej. 

5. Całościowy koszt kampusu EDULABA wynosi 1599,00 zł. W cenie zawarte są: 

 zajęcia: językowe, ceramiczne, sportowe 

 zakwaterowanie 

 pełne wyżywienie(4 posiłki dziennie) 

 całodzienna opieka, 

 wycieczki oraz imprezy integracyjne 

 ubezpieczenie NNW 

 transport PKP z Wrocławia na miejsce i z powrotem 

 materiały edukacyjne 

 wernisaż i premiera spektaklu w ODT Światowid.  

 

6. Opłaty za kampus EDULABA  

 

I rata: 500,00 zł. płatna do dnia 18.03.2014 r. 
II rata: 500,00 zł. płatna do dnia 30.04.2014 r. 
III rata: 599,00 zł. płatna do dnia 15.06.2014 r.  

 
lub  
Jednorazowa wpłata za kampus: 1599, 00 zł. najpóźniej do dnia 30.04.2013r. 
 

Dane do przelewu: 

PKO Bank Polski SA 12 1020 5226 0000 6402 0416 0578 
ODT ŚWIATOWID, ul. SEMPOŁOWSKIEJ 54A, 51-661 WROCŁAW 
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika, Kampus EDULABA 

 
§ 8 

WARUNKI REZYGNACJI 

1. Rezygnując z uczestnictwa w kampusie należy złożyć w siedzibie ODT Światowid oświadczenie na piśmie w 

tej sprawie. 

2. Wpłacone kwoty, zwracane będą w wysokości pomniejszonej o faktyczne koszty organizacji kampusu 

EDUALABA poniesione przez ODT Światowid.  

3. ODT Światowid zastrzega sobie prawo odwołania kampusu EDUALABA z powodu zgłoszenia się mniejszej 

niż 15 osób liczby uczestników. W takim przypadku ODT Światowid poinformuje pisemnie osoby, które 

zgłosiły chęć uczestnictwa w kampusie EDUALABA najpóźniej do dnia 20.05.2013r. i zwróci całość 

wpłaconych przez Uczestnika należności.  

 


