Regulamin akcji „Zima w mieście”
organizowanej przez Miejski Dom Kultury w Wołominie

§1
Postanowienia wstępne
1. Uczestnikami akcji „Zima w mieście” są dzieci w wieku 7 – 12 lat.
2. Potwierdzeniem pobytu dziecka na turnusie jest dokonanie wpłaty za pobyt najpóźniej
14 dni przed rozpoczęciem turnusu.
3. Rodzice/opiekunowie dokonując wpłaty, podpisują regulaminy oraz oświadczenia (w tym
zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku).
4. Miejski Dom Kultury nie zwraca opłaty za rezygnację dziecka w czasie trwania turnusu.
5. Uczestnicy akcji „Zima w mieście” pozostają pod stałą opieką wychowawców
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 15.30.
6. W czasie pobytu w placówce dzieci maja zagwarantowane dwa posiłki dziennie
(II śniadanie + obiad z dwóch dań).
7. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn
technicznych (obiektywnych).
8. Dzieci powinny być odbierane z placówki punktualnie przez osoby wskazane przez
rodziców lub wracają samodzielnie, jeśli taka zgoda jest podpisana przez
rodziców/opiekunów.
9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy
i obuwie stosowne do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć
10. Dzień przed wycieczką dzieci otrzymują informację: gdzie jadą, co mają ze sobą zabrać.
11. Wszystkie dzieci mają wykupione dodatkowe ubezpieczenie NNW w PZU SA.

§2
Obowiązki uczestników
1. Przestrzegać regulaminu akcji.
2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i p.poż.
3. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika i wychowawców.
4. Przestrzegać harmonogramu dnia
5. Brać udział w realizacji programu akcji.
6. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
7. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników.
8. Bez zgody wychowawcy nie oddalać się od grupy.
9. Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłku.
10. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.
§3
Uczestnicy mają prawo do:
1. Spokojnego wypoczynku
2. Udziału w zajęciach i imprezach organizowanych podczas akcji .
3. Korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu akcji
zgodnie z ich przeznaczeniem.
§4
Postanowienia końcowe
1. Placówka nie odpowiada za rzeczy zagubione i zniszczone przez uczestnika.
2. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice i prawni opiekunowie.
3. Nieprzestrzeganie Regulaminu akcji „Zima w mieście” przez uczestnika, skutkować będzie
upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem z udziału w akcji.

