REGULAMIN Wakacyjnej Świetlicy Kreatywności
1. Organizatorem jest Otwarta! Pracownia Artystyczna w Dąbrowie Górniczej (ul. Ludowa
4, 41-310 Dąbrowa Górnicza).
2. W Warsztatach świetlicowych mogą wziąć udział dzieci w wieku 6 – 12 lat.
3. Termin: 26.06.17r. - 28.07.17r. oraz 7.08-31.08.17r.
4. Zapisu dziecka można dokonać drogą elektroniczną: opa_dabrowa@op.pl, telefonicznie
pod numerem tel. 504 820 333. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko oraz wiek
dziecka, dane kontaktowe rodziców/opiekunów (adres, adres mailowy, telefon), wybrany
termin uczestnictwa oraz załączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
5. Warunkiem zapisu i rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 100 PLN na
konto PKO BP 92 1020 2498 0000 8102 0486 8701 (w tytule: imię i nazwisko dziecka).
6. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (kwalifikacyjnej) oraz
uregulowanie całości opłaty za wybrane dni (80 PLN/dzień 350 PLN/osoba/5 dni, 550
PLN/osoba/10 dni). Przewiduje się rabat 10% dla osób, które zapiszą swoje dziecko do
końca maja 2017r. i wpłacą zaliczkę w wysokości 100 PLN, dla uczestników poprzednich
edycji wakacyjnych warsztatów oraz rodzeństwa. Rabaty nie sumują się.
7. Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy
uczestników.
8. O uczestnictwie decyduje kolejność zapisów.
9. Otwarta! Pracownia Artystyczna zapewnia opiekę nad dziećmi w godzinach 8.00 –
17.00.
10. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia i odbierania dziecka.
11. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez rodziców lub osoby wskazane przez
rodziców (pisemne, imienne upoważnienie).
12. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem opiekuna-wychowawcy, według
opracowanego programu.
13.Warsztaty odbywają się w maksymalnie 15osobowych grupach.
14.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas pobytu oraz
za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
15. Zaleca się, aby nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
16. Wychowawca dokłada wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do
wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu
grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
17.Uczestnicy mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć,
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć.
18. Uczestnicy mają obowiązek:
a) współpracować z wychowawcą, słuchać jego poleceń,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) brać udział w realizacji programu zajęć,
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
h) posiadać odpowiedne do pogody ubranie (nakrycie głowy) zapasowe ubranie (np.:
koszulka, spodnie)

19. Uczestnik bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać Otwartej! Pracowni Artystycznej.
20. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (nie stosowanie się do poleceń
opiekunów, wulgaryzmy itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników półkolonii bez
zwrotu kosztów.
21.Ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć.
22. Dla celów ubezpieczeniowych rodzice/opiekunowie zobowiązani są podać niezbędne
dane dziecka – uczestnika półkolonii (imię i nazwisko, adres, pesel, dane kontaktowe).
22.Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników , którzy wyrażą
zgodę na uczestnictwo.
23. W razie nagłej choroby dziecka lub innych niespodziewanych okoliczności, rodzice lub
opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część z wyjątkiem
kosztów już poniesionych przez organizatora.
24. Korzystanie z oferty jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie
danych osobowych w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo wglądu do
swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe Uczestnika są użyte
tylko w celu realizacji usługi oraz wystawienia rachunku i nie są przechowywane ani
przekazywane osobom trzecim.
25. Korzystanie z oferty jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć prac oraz zdjęć z
wizerunkiem uczestników na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościach
oraz na forach internetowych i prasie, publikowanych w celach promocyjnych i
reklamowych.
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości
i akceptuję jego treść.

