
Regulamin uczestnictwa w zajęciach podczas ferii 2023 r. pt. „Zimowa Akademia 

Superbohaterów” organizowanych przez: Gminną Instytucję Kultury „Dworek na Długiej” w 

Warce, Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 

oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Warce 
 

1. Zajęcia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla dzieci mieszkających bądź uczących się na terenie gminy 

Warka, które urodziły się w latach 2012-2016. 

2. Wszystkie organizowane zajęcia są bezpłatne.  

3. Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00-13:00 od 13 lutego do 24 lutego 2023 (poniedziałek - piątek). 

4. Dzienny limit uczestników na zajęciach podczas ferii wynosi 30 osób. 

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach podczas ferii 2023 r. jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego 

wypełnionej Deklaracji Uczestnictwa (zwanej dalej deklaracją), zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz 

przestrzeganie go. Brak wypełnionej deklaracji będzie skutkował odmową przyjęcia dziecka na zajęcia.   

6. Deklaracja dostępna będzie od 27 stycznia na stronie www.dworek.warka.pl/ferie2023. Dodatkowo będzie ona 

również dostępna we wszystkich instytucjach prowadzących ferie (Gminną Instytucję Kultury „Dworek na 

Długiej” w Warce, Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, 

Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Warce).  

7. Deklaracja wypełniana jest jednorazowo i obowiązuje przez cały okres ferii. Jedna deklaracja obowiązuje we 

wszystkich instytucjach. 

• W przypadku problemów zdrowotnych dziecka wskazanych w deklaracji rodzic/opiekun prawny ma 

niezwłoczny obowiązek powiadomić ustnie organizatora o zaistniałej sytuacji. 

• Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz organizatora, ma on prawo nie przyjąć dziecka 

z podanymi problemami zdrowotnymi lub innymi. 

8. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podać w deklaracji numer telefonu (najlepiej komórkowego). Numer ten 

będzie wykorzystywany do ewentualnego kontaktu w nagłych przypadkach.   

9. Uczestnictwo w zajęciach musi zostać poprzedzone zapisem, który następuje codziennie rano w Instytucji, 

która w danym dniu prowadzi zajęcia: 

• Poniedziałki i piątki  – Gminna Instytucja Kultury Dworek na Długiej (DWOREK) 

• Wtorki – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (MGBP) 

• Środy – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego (MUZEUM) 

• Czwartki – Centrum Sportu i Rekreacji (CESIR) UWAGA! W czwartek 23 lutego zajęcia odbywają się 

na basenie 

10. O zapisie na zajęcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń, prosimy o przychodzenie nie wcześniej, niż 15 

minut przed rozpoczęciem zajęć. 

11. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na realizację zajęć zaplanowanych poza siedzibą organizatorów w celu 

zorganizowania spacerów, gier terenowych, itp.  

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wcześniej ustalonej tematyki zajęć w wyniku zaistniałych 

czynników zewnętrznych lub z innych ważnych powodów. 

13. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka na fotografiach wykonanych podczas 

zajęć.  

14. Jednostki organizujące zajęcia nie zapewniają dziecku wyżywienia podczas ich trwania. 

15. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun prawny 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. 

16. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun prawny nie wyraził zgody na samodzielny powrót do domu, dziecko nie 

może samodzielnie opuścić terenu zajęć po ich zakończeniu.   

17. Uczestnik ma obowiązek: przestrzegania zaplanowanego rozkładu dnia, dbania o czystość oraz ład i porządek w 

całym otoczeniu i miejscu odbywania zajęć, przestrzegania regulaminu.  

18. Uczestnikowi nie wolno: stosować używek, stosować przemocy wobec kolegów i koleżanek obecnych na 

zajęciach, utrudniać prowadzenie zajęć.   

19. W przypadku nagminnego łamania regulaminu uczestnik w pierwszej kolejności otrzymuje upomnienie ustne 

od organizatora zajęć, następnie o złamaniu regulaminu zostanie powiadomiony rodzic/opiekun prawny. W 

przypadku dalszego niestosowania się do regulaminu uczestnik otrzyma zakaz uczestnictwa w akcji „Ferie w 

Warce 2023”.   

20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubiony podczas zajęć sprzęt elektroniczny (np. telefony 

komórkowe) i inne rzeczy wartościowe uczestników. 

21. Udział w zajęciach w ramach „Ferii w Warce 2023” jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 

regulaminu. 

 

Wersja – 26.01.2023 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dworek.warka.pl%2Fferie2023%3Ffbclid%3DIwAR2HO4No0f_AZYIN9tMRoAIwoi55jiHF3S2lT1PItJc7b1UhRRJHInIIpHE&h=AT0dWyKx-azsdRqA4r2rQtU-rnRUEGUumegGpQNcICyDy04SGb6BFUNwI8OKkvIVKa0fNlBS4ytLA_fVxGPfQNuelaqvXPimpQzWk0TZhDQdBlQkeSa9EvMRPnk6tE0i62M&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0YYp-yBtbOQLongGyaOkXrfOi_8m9aGR3HTDCY8kqTnjs9rvFIO1ghqFyRE7OwXT6p9ZFEBzj35NiJ5nugJy8irBZsgsLVSupXaTX_D_GiA8cZyeJZHnBf_ipmBogg57jNRoc_u0l3khW5DvP7t9aH6XdL0FaKV-XPbsWxCknSg8AvkYg4fViwYoLwmTgbfOTo1NN9q7pwEhv41eb9n7g

