Regulamin uczestnictwa w zajęciach podczas wakacji 2021 r. w:
Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce
Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Warce
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach podczas wakacji 2021 r. jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna
wypełnionej karty informacyjnej o dziecku, zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz przestrzeganie go.
Niedostarczenie wypełnionej karty będzie skutkowało odmową przyjęcia dziecka na zajęcia. Od 25 czerwca
można pobrać i wypełnić kartę informacyjną w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” po potwierdzeniu
zapisu na zajęcia. Karta wypełniana jest jednorazowo i obowiązuje przez cały okres zajęć wakacyjnych. Jedna
karta obowiązuje we wszystkich instytucjach.
a) W przypadku problemów zdrowotnych dziecka wskazanych w deklaracji rodzic/prawny opiekun ma
niezwłoczny
obowiązek
powiadomić
ustnie
organizatora
o
zaistniałej
sytuacji.
b) Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz organizatora, ma on prawo nie przyjąć dziecka z
podanymi problemami zdrowotnymi lub innymi.
2. Zajęcia wakacyjne przeznaczone są w pierwszej kolejności dla dzieci mieszkających bądź uczących się na
terenie gminy Warka, które urodziły się w latach 2010-2014. Jednego dnia maksymalnie w zajęciach może brać
udział 20 dzieci (poza wyjątkami, np. wycieczkami autokarowymi, w których może wziąć udział maksymalnie 35
uczestników). Uczestnictwo w zajęciach musi zostać poprzedzone zapisem.
3. Zapisy na zajęcia:
- zapisy przyjmowane są w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” (wyjątek stanowią zajęcia oznaczone
gwiazdką- gdzie zapisy będą odbywały się na Orliku) wyłącznie telefonicznie na wszystkie zajęcia (tel. 48 667 22
70).
- zapisy będą otwierane w poniedziałki od godz. 9:00 w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego tygodnia
zajęć (np. na zajęcia odbywające się od 6 do 8 lipca 2021 r. zapisy rozpoczną się 28 czerwca 2021 r., na zajęcia
odbywające się od 13 do 15 lipca zapisy rozpoczną się 5 lipca 2021 r. itd.)
- osoby, które nie zamieszkują gminy Warka automatycznie będą wpisywane na listę rezerwową
- rodzic/opiekun może zapisać dziecko na jedno lub kilka zajęć w danym tygodniu
- w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach należy bezzwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie
Gminną Instytucję Kultury „Dworek na Długiej” najpóźniej do godz. 9:00 w dniu odbywających się zajęć
- w przypadku niepoinformowania o nieobecności na zajęciach uczestnik nie będzie mógł zostać zapisany na
zajęcia w kolejnym tygodniu
- Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” będzie prowadziła listę rezerwową osób chętnych do
uczestnictwa w zajęciach
4. Wszystkie organizowane zajęcia są bezpłatne.
5. Rodzic ma obowiązek podać w karcie uczestnika numer telefonu najlepiej komórkowego. Numer ten będzie
wykorzystywany do ewentualnego kontaktu w nagłych przypadkach.
6. Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00 – 12:00 od 6 lipca do 12 sierpnia (wtorek – czwartek). Rodzic ma
obowiązek przyprowadzić dziecko na zajęcia najpóźniej 10 minut po rozpoczęciu zajęć. Jeżeli dziecko zostanie
przyprowadzone później może nie zostać przyjęte na zajęcia (w zależności od charakteru organizowanych danego
dnia warsztatów oraz liczby uczestników).
7. Dziecko należy przyprowadzać do miejsc, w których danego dnia realizowane są zajęcia (Dworek, CeSiR, Orlik,
Stadion, Basen, Biblioteka, Muzeum) zgodnie z wyznaczonym planem.
8. Zaplanowane wycieczki wyjazdowe będą wymagały wcześniejszego wypełnienia zgody na wyjazd w biurze
Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” najpóźniej 4 dni przed planowanym wyjazdem.
9. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun wyraził zgodę na samodzielne opuszczanie przez dziecko terenu zajęć po
ich zakończeniu, uczestnikowi nie wolno opuszczać go w trakcie ich trwania bez powiadomienia o tym opiekuna
organizującego zajęcia.
10. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun nie wyraził zgody na samodzielny powrót do domu, dziecko nie może
samodzielnie opuścić terenu zajęć po ich zakończeniu.
11. Uczestnik ma obowiązek: przestrzegania zaplanowanego rozkładu dnia, dbania o czystość oraz ład i porządek
w całym otoczeniu i miejscu odbywania zajęć, przestrzegania regulaminu.
12.
Uczestnikowi
nie
wolno:
stosować
używek,
stosować
przemocy
wobec
kolegów
i koleżanek obecnych na zajęciach.
13. W przypadku nagminnego łamania regulaminu uczestnik w pierwszej kolejności otrzymuje upomnienie ustne
od organizatora zajęć, następnie o złamaniu regulaminu zostanie powiadomiony rodzic/opiekun. W przypadku

dalszego niestosowania się do regulaminu uczestnik otrzyma zakaz uczestnictwa w akcji „Historyczne Lato w
Warce 2021”.
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubiony podczas zajęć sprzęt elektroniczny, np. telefony
komórkowe i inne rzeczy wartościowe uczestników.
15. Jednostki organizujące zajęcia nie zapewniają dziecku wyżywienia podczas ich trwania.
16. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na realizację zajęć zaplanowanych poza siedzibą organizatorów w celu
zorganizowania spacerów, gier terenowych itp.
17. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka na fotografiach wykonanych podczas zajęć.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wcześniej ustalonej tematyki zajęć w wyniku zaistniałych
czynników zewnętrznych lub z innych ważnych powodów.
19. Podpisanie regulaminu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego punktów.

