ZAJĘCIA ZIMOWE W MGOK KARCZEW
Regulamin pobytu dziecka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie
w ramach zajęć zimowych w dniach 15.-26.01.2018r.
1. Organizatorem zajęć zimowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Karczewie.
2. Uczestnikami zajęć zimowych są dzieci w wieku 6 – 13 lat, istnieje możliwość
zakwalifikowania przez Organizatora dziecka młodszego na podstawie
złożonego podania przez rodzica.
3. Rodzic pozostawiając młodsze dziecko deklaruje tym samym, iż dziecko
będzie uczestniczyło w zajęciach skierowanych do dzieci w wieku 6 – 13 lat.
4. Każdego uczestnika obowiązuje jednorazowe, bezzwrotne wpisowe 50,00 zł.
przeznaczone na materiały wykorzystane podczas zajęć.
5. Uczestnikami wyjazdów do kina lub innych wyjazdów organizowanych
podczas zajęć zimowych mogą być dzieci w wieku 6 – 13 lat. Wyjazd
młodszych dzieci jest możliwy wraz z rodzicem / opiekunem i po
wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Organizatora. Wyjazdy mogą być
odpłatne.
6. Uczestnicy akcji pozostają pod stałą opieką animatorów w godz. 11:00–15:00.
7. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację
przedstawionej przez Organizatora oferty zajęć, zał. nr 1.
8. Program zajęć jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian programu wynikających z
zainteresowań dzieci, pogody lub innych przyczyn, których nie można było
przewidzieć w chwili rozpoczęcia zajęć zimowych.
9. Dzieci powinny przychodzić do placówki po śniadaniu.
10. Dzieci, każdego dnia, powinny mieć ze sobą wygodne obuwie na zmianę.
11. Dzieci na tzw. posiłek we własnym zakresie przynoszą żywność, napoje itp.
12. Dzieci nie mogą opuszczać placówki bez zgody animatora.
13. Dzieci powinny być odbierane z placówki przez rodziców. Inne osoby mogą
odebrać dziecko tylko w przypadku gdy rodzic złoży pisemne upoważnienie
zał. nr 3
14. W przypadku, gdy dziecko samodzielnie przychodzi na zajęcia lub
samodzielnie wraca do domu rodzic jest zobowiązany wypełnić oświadczenie,
zał. nr 4
15. Istnieje możliwość odebrania dziecka przed godziną 15:00, z tym, że należy to
ustalić z animatorką rano danego dnia.
16. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka rodzic lub
osoba przez niego upoważniona zobowiązany jest do niezwłocznego
odebrania dziecka z placówki.
17. Konsekwencją niewykonywania poleceń animatorów, jak również
nieprzestrzegania Regulaminu będzie upomnienie lub wykluczenie uczestnika
z udziału w zajęciach.

18. Za szkody wyrządzone w mieniu MGOK przez niepełnoletnich uczestników
akcji odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
19. Osobą odpowiedzialną za zajęcia zimowe w MGOK Karczew jest Pani
Katarzyna Jobda, nr tel. 22/ 780-65-17.
20. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor MGOK lub
osoba przez niego wyznaczona.
21. W przypadku, gdy rodzic / opiekun posiada informację o stanie zdrowia i
zachowaniu dziecka, które są istotne w związku z uczestnictwem dziecka w
zajęciach zimowych powinien zgłosić się indywidualnie do animatora.
22. Rodzice uczestników akcji zobowiązani są do zaakceptowania niniejszego
Regulaminu oraz wypełnienia i podpisania zał. 1, 2, 3 i 4

Zał. nr 1 – Oferta zajęć
Zał. nr 2 – Karta uczestnika
Zał. nr 3 - Upoważnienie
Zał. nr 4 - Oświadczenie

