
1. „Nocowanie w TENES” jest formą imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży.
2. Impreza odbywa się w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach od 19:00 (w sobotę)

do 9:00 (w niedzielę).
3. Opiekę nad uczniami sprawują Opiekunowie - trenerzy i instruktorzy TENES

posiadający uprawnienia trenerskie i wychowawców kolonijnych oraz pomocnicy.
4. Aby dziecko mogło wziąć udział w imprezie konieczne jest:

a) dokonanie zapisu, w jeden z następujących sposobów:
- przy użyciu formularza dostępnego na stronie www.tenes.pl/nocowanie

(rekomendowany sposób)
- telefonicznie ( 609944020 ) LUB mailowo ( tenes@tenes.pl )
- osobiście w recepcji klubu
b) dokonanie płatności w kwocie zgodnej z cennikiem imprezy. Płatności za

uczestnictwo możliwa jest w jeden z następujących sposobów:
- kartą lub gotówką w siedzibie TENES Klub, lub
- przelewem bankowym na konto: 14 1240 1040 1111 0010 6278 4819

Tenes Sp. Z o.o. sp. k., ul. Piwna 13, 05-850 Jawczyce Tytuł: Nocowanie, Imię
i Nazwisko.

10. Na „Nocowanie w TENES” Uczestnicy przynoszą ze sobą:
- śpiwór i poduszkę
- karimatę lub materac,
- bidon
- piżamę lub wygodne rzeczy do spania,
- przybory toaletowe (szczoteczka do zębów + pasta),
11. Podczas Nocowania obowiązuje zakaz przynoszenia urządzeń elektronicznych.

Wyjątek stanowią telefony komórkowe, które o godzinie 23:00 są przekazywane do
depozytu kierownikowi imprezy i oddawane rano w niedzielę,

12. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zobowiązują się do:
- zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z Opiekunami imrpezy (włączony

telefon),
- odbioru Uczestnika z imprezy w razie jego złego samopoczucia niewłaściwego

zachowania (agresja słowna lub fizyczna, uporczywe zakłócanie przebiegu imprezy,
brak reakcji na upomnienia Opiekunów),

- odebrania dziecka najpóźniej o godzinie 9.00 w niedzielę
13. Przed opuszczeniem imprezy (w niedzielę) Uczestnicy są zobowiązani do

uporządkowania sprzętu i użytkowanych pomieszczeń.
14. Obowiązkiem każdego Uczestnika “Nocowania w TENES” oraz jego rodziców

(prawnych opiekunów) jest zapoznanie się z powyższym regulaminem i
przestrzeganie jego zapisów.

http://www.tenes.pl/polkolonie
mailto:tenes@tenes.pl

