REGULAMIN - WAKACJE Z GPCKIE 2018
1. Organizatorem zajęć wakacyjnych jest Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii
w Plichtowie, Plichtów 21, 92-701 Łódź, gm. Nowosolna
2. Zajęcia wakacyjne odbywają się na terenie na terenie Gminno Parkowe Centrum Kultury
i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21
3. Zajęcia wakacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w okresie od 2 lipca 2018 r.
do 20 lipca 2018 r.
4. Zajęcia wakacyjne przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 lat.
5. Uczestnicy zajęć wakacyjnych przebywają pod opieką pracowników GPCKiE i uczestniczą
w zajęciach prowadzonych przez pracowników i instruktorów od godziny 7:30 do godziny
16:30.
6. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki
i z powrotem.
7. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie uczestnictwa w
WAKACJACH Z GPCKIE.
8. W przypadku odbioru dziecka przez osobą inną niż wskazana w karcie Rodzic/Opiekun
jest zobowiązany napisać stosowne upoważnienie do odbioru dziecka i dostarczyć je
Organizatorowi.
9. Uczestnicy zajęć wakacyjnych mają prawo do:
−

spokojnego wypoczynku,

−

uczestniczenia

we

wszystkich

zajęciach,

wyjściach

terenowych

i

imprezach

organizowanych podczas „Wakacji z GPCKiE”,
−

korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów w celach do których one służą.

10. Uczestnicy zajęć wakacyjnych mają obowiązek:
•

przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa w zajęciach,

•

przestrzegać regulaminu obiektów w których odbywać się będą zajęcia,

•

przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,

•

nie oddalania się z terenu zajęć bez wiedzy pracowników i instruktorów GPCKiE,

•

słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia pracowników i instruktorów,

•

brać czynny udział we wszystkich aktywnościach,

•

szanować cudzą i osobistą własność,

•

doceniać i szanować pracę innych,

•

dbać o porządek,

•

posiadać ubranie oraz obuwie stosowne do zabaw plenerowych, aktywności na dworze
oraz w pomieszczeniu, adekwatne do warunków atmosferycznych (mokra trawa,
błoto, deszcz, słońce, wiatr) – obowiązkowo nakrycie głowy.

11. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.
12. Samowolne

oddalenie

się

od

opiekunów,

niewykonywanie

poleceń

pracowników

i instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane ustnym zwróceniem uwagi,
ustnym upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem dziecka z udziału w zajęciach
wakacyjnych.
13. Rodzic/Opiekun ma prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach. Za dzień rezygnacji uważa
się dzień doręczenia Organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z
udziału w zajęciach wakacyjnych. W przypadku rezygnacji z zajęć Organizator nie zwraca
kosztów udziału w zajęciach.
14. Każda nieobecność dziecka musi być zgłoszona min. 1 dzień przed jego nieobecnością.
15. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za zajęcia oraz
nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów udziału w zajęciach.
16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników zajęć oraz za zniszczenia
rzeczy należących do dzieci- uczestników, a dokonanych przez innych uczestników.
17. Organizator zaleca nie przynosić na zajęcia rzeczy wartościowych np. telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
18. Prace dzieci przygotowywane w trakcie zajęć wakacyjnych zostają w GPCKiE w Plichtowie
i będą częścią wystawy upublicznionej podczas imprezy plenerowej „Święto Pszczoły”
w GPCKiE w Plichtowie -21.07.2018.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania

zdjęć i filmów zrobionych podczas zajęć wakacyjnych z wizerunkiem uczestnika, bez
konieczności

każdorazowego

ich

zatwierdzania.

Zgoda

obejmuje

wykorzystanie,

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium,
wyłącznie w celu informacji i promocji działań GPCKiE w Plichtowie.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
21. Wszelkie kwestie sporne nieregulowane Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zajęć wakacyjnych i akceptuję jego
warunki.

............................................
data, miejsce

..................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

