
Regulamin akcji „Lato w mieście 2016” 

Miejskiego Domu Kultury „KOSZUTKA” 

 

 

1. Dziecko może uczestniczyć w akcji „Lato w mieście 2016” w Miejskim Domu Kultury 

„KOSZUTKA” po wcześniejszym zapisaniu dziecka przez rodzica/opiekuna  

i wypełnieniu karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku i zapoznaniu się  

z regulaminami. 

 

2. Uczestnikami akcji „Lato w mieście 2016” mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

 

3. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć 

przygotowanego przez organizatorów. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zajęć 

wynikających z zainteresowań dzieci lub pogody. 

 

5. Zajęcia są prowadzone w godzinach od 10.00 do 14.00. 

 

6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

 

7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani 

poinformować o tym  opiekuna wypełniając stosowne oświadczenie. 

 

8. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u opiekuna. 

 

9. Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka 

na zajęcia oraz odebrania go do wyznaczonej godziny. Dzieci są odbierane z placówki 

wyłącznie przez osoby wskazane w karcie odbioru dziecka. 

 

10. Rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka w potrzebne rzeczy 

w zależności od programu dnia: odpowiedni ubiór, obuwie na zmianę, mały plecaczek, 

nakrycie głowy, legitymację szkolną w celu przejazdu autobusem. 

 

11. Opiekunowie akcji nie mogą pozostawiać dzieci bez opieki. 

 

12. Uczestnicy akcji mają prawo do: 

a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i wyjściach organizowanych podczas akcji; 

b) korzystania z materiałów i sprzętów niezbędnych do realizacji programu akcji; 

c) wnoszenia  propozycji zmian w planie akcji. 

 

13. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) słuchać  opiekunów; 

b) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania względem kolegów i opiekunów; 

c) szanować mienie i pomoce dydaktyczne; 

d) zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach; 



e) przestrzegać zasad poruszania się po drogach; 

f) mieć odpowiedni – wygodny i schludny strój na zajęcia prowadzone na terenie domu 

kultury.  

g) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia. 

h) przestrzegać regulaminu/zasad: zajęć, pływalni, poruszania się po drogach, transportu 

zbiorowego, bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych miejsc 

odwiedzanych przez uczestników akcji „Lato w mieście 2016”. 

 

14. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice. 

 

15. Kierownik akcji, po konsultacjach z opiekunami akcji, może podjąć decyzję  

o wykluczeniu dziecka z  udziału w zajęciach  jeśli dziecko zachowuje się nagannie  

w stosunku do kolegów czy opiekunów, niszczy udostępnione przedmioty  i materiały, jest 

agresywne w stosunku do innych kolegów, samowolnie oddala się od opiekunów, 

dezorganizuje zajęcia lub wymaga specjalnej opieki. 

 

16. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek  przekazać opiekunowi pisemną  informację o 

problemach zdrowotnych dziecka (jeżeli takie istnieją). 

 

17. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Miejskiego Domu 

Kultury „KOSZUTKA” lub osoba przez niego wyznaczona. 

 

18. Organizatorzy akcji nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dzieci w 

miejscu prowadzenia zajęć. Zwraca się szczególną uwagę, aby dziecko nie przynosiło ze 

sobą cennych przedmiotów. 

 

19. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na utrwalenie wizerunku mojego syna/mojej córki 

……………………………………………. W celu wykorzystania w materiałach 

promocyjnych MDK, tj. zdjęcia, prezentacje, foldery, plakaty, informacje medialne, 

internet itp. 

 

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu 

 

 

…………………………………………………………….. 

Podpis uczestnika akcji „Lato w mieście 2016” 

 

 

 

Akceptuję zapisy regulaminu, potwierdzam otrzymanie regulaminu 

wycieczek/wyjazdu i wyjść pieszych 

 

…………………………………………………………….. 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 


