Gospodarstwo Agroturystyczne
Stajnia Kaliska
Kaliska 66
07-130 Łochów

Regulamin pobytu w
Gospodarstwie Agroturystycznym Stajnia Kaliska
1. Dzieci posiadające telefony komórkowe oddają je w depozyt opiekunom. Do użytku
otrzymują telefony w poniedziałek, środę i piątek w czasie poobiednim lub
wieczornym. Wówczas mogą zadzwonić do rodziców.
2. Rodzic zawsze może zadzwonić do opiekunów i uzyska informację zwrotną dotyczącą
pobytu dziecka.
Maria Konarzewska: 500 271 263 Gabriela Konarzewska: 513 462 092
Natalia Konarzewska: 797 598 081 Maciej Konarzewski: 783 664 330
3. W razie choroby bądź kontuzji dziecka rodzice zostaną poinformowani telefonicznie
przez opiekunów.
4. Słodycze, które dzieci przywiozą ze sobą w walizkach, powinny zostać zabrane przez
rodziców w dniu przyjazdu. Podczas pobytu w gospodarstwie organizatorzy zapewniają
pełne wyżywienie, łącznie ze słodkimi przekąskami i napojami.
5. Prosimy nie zostawiać dzieciom żadnych cennych przedmiotów ani pieniędzy. Mogłyby
one się zagubić lub ulec zniszczeniu. Jeżeli rodzic zdecyduje jednak inaczej,
organizatorzy nie ponoszę odpowiedzialności za poniesione straty.
6. Rodzice proszeni są o nieodwiedzanie dzieci w Gospodarstwie Stajnia Kaliska. Zawsze
zaburza to harmonię pobytu dziecka, wprowadza niepotrzebne zamieszanie, często
dezorganizuje zajęcia. Dotyczy to nie tylko jednego dziecka, ale całej grupy. Bardzo
prosimy o NIEODWIEDZANIE DZIECI.
W razie gdyby rodzice musieli zobaczyć się z dzieckiem proszeni są o wcześniejszy
telefon z informacją o odwiedzinach.
7. W sytuacji przedterminowego odebrania dziecka z powodów osobistych organizator
nie zwraca kosztów pobytu dziecka w Gospodarstwie Stajnia Kaliska.
8. Pozostawione przez dzieci rzeczy można odebrać w przeciągu dwóch tygodni od dnia
zakończenia przez dziecko pobytu.
9. Od uczestników wymaga się okazywania szacunku kolegom, wychowawcom,
instruktorom oraz innym osobom.
10. Likwidacja wszelkich szkód wyrządzonych na terenie Gospodarstwa Stajnia Kaliska oraz
poza nim - wynikających z winy lub lekkomyślności uczestnika pobytu – spoczywa na
tym uczestniku lub jego prawnych opiekunach.
11. W trakcie pobytu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania
narkotyków i samowolnego opuszczania terenu gospodarstwa.
12. W przypadku naruszenia regulaminu Rodzice zostaną powiadomieni o niewłaściwym
zachowaniu się dziecka. Może nastąpić wydalenie dziecka, bez zwrotu poniesionych
kosztów.
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