REGULAMIN
zajęć wakacyjnych dla dzieci organizowanych w Bibliotece Publicznej im. Czesława
Miłosza w Okonku w dniach 4-15 lipca 2022 r.
1. Zajęcia wakacyjne dla dzieci organizowane są przez Okoneckie Centrum Kultury w
Okonku z siedzibą ul. Leśna 35, 64-965 Okonek.
2. Zajęcia wakacyjne odbywają się w dniach 4-15 lipca 2022, zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Organizatora.
3. Uczestnikami zajęć wakacyjnych mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat.
4. Opłata za udział w dwóch tygodniach zajęć wakacyjnych wynosi 100 zł od osoby.
5. Opłata jest pobierana z góry i nie podlega nawet częściowemu zwrotowi w przypadku
nieobecności uczestnika.
6. Aby wziąć udział w zajęciach wakacyjnych należy:
a) dokonać telefonicznej rezerwacji uczestnictwa,
b) po uzyskaniu potwierdzenia kwalifikacji wypełnić kartę uczestnika zajęć wakacyjnych,
którą stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu i dostarczyć ją do biura Okoneckiego Centrum
Kultury w Okonku lub Biblioteki Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku.
d) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go oraz wnieść opłatę za udział w zajęciach.
7. Ilość uczestników zajęć wakacyjnych jest ograniczona do maksymalnie 30 dzieci w
każdym z dwóch terminów zajęć wakacyjnych.
8. O przyjęciu na zajęcia wakacyjne decyduje kolejność zgłoszeń.
9. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę
uczestników zajęć wakacyjnych, Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników z listy rezerwowej.
10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach wakacyjnych jest on
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizatora.
11. W imieniu osoby niepełnoletniej zgłoszenia dokonuje Rodzic/Opiekun prawny.
12. Uczestnik oraz Rodzic/Opiekun prawny są zobowiązani do informowania Organizatora o
każdorazowej nieobecności Uczestnika na zajęciach.
13. Uczestnicy zajęć wakacyjnych przebywają pod opieką Organizatora jedynie w dniach:
04.07-08.07.2022, 11.07-15.07.2022 w godzinach 10:00-12:00.

14. Dopuszcza się możliwość wydłużenia godzin trwania zajęć wakacyjnych w danym dniu
ze względu na realizowany program.
15. Samowolne oddalenie się uczestnika z zajęć wakacyjnych, niesubordynacja,
niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem Uczestnika z udziału w zajęciach
wakacyjnych.
16. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w zajęciach wakacyjnych, zgodnie z pkt.
15, opłata za udział w zajęciach w wysokości 100zł. nie będzie zwracana.
17. Każdy Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika zajęć wakacyjnych zobowiązany jest do:
- odprowadzenia Uczestnika na zajęcia w wyznaczonym miejscu, a następnie do odebrania go
po ich zakończeniu lub do podpisania zgody na samodzielny powrót Uczestnika po
zakończeniu zajęć,
- zapewnienia Uczestnikowi jedzenia oraz czegoś do picia na czas trwania zajęć, a także
stosownej do pogody odzieży i obuwia.
18. Uczestnicy zajęć wakacyjnych mają obowiązek:
- uczestniczyć we wszystkich zajęciach,
- przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
- przestrzegać poleceń prowadzących zajęcia,
- szanować mienie.
19. Okoneckie Centrum Kultury w Okonku zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć
wakacyjnych w przypadku ustanowienia przez Radę Ministrów określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
20. Okoneckie Centrum Kultury w Okonku zastrzega sobie prawo do zmian w dziennych i
tygodniowych programach zajęć.
21. Uczestnik zajęć, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób
niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników otrzyma
ostrzeżenie, a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W
szczególności niedozwolone jest:
- palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie narkotyków,
- wyrażanie się w sposób obrażający innych uczestników.
22. Na zajęcia będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe, bez objawów żadnej choroby.
23. Uczestnik zajęć nie zabiera do placówki niepotrzebnych rzeczy (własne zabawki, gry itp.)

24. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
25. Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika zajęć odpowiada za wszelkie szkody
powstałe z winy podopiecznego w trakcie trwania zajęć wakacyjnych, w szczególności za
szkody dotyczące wyposażenia sal i mienia.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe
wypadki Uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone
lub skradzione Uczestnikom.
27. Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie
wizerunku Uczestnika na zdjęciach i filmach dotyczących zajęć wakacyjnych publikowanych
w Internecie w ramach promocji zajęć wakacyjnych.
28. Filmowanie oraz fotografowanie podczas zajęć wakacyjnych możliwe jest tylko za zgodą
prowadzącego zajęcia wakacyjne. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji zajęć (nagrań
i zdjęć) oraz ich publikacji, bez uprzedniej zgody prowadzącego zajęcia oraz pozostałych
członków grupy uczestniczących w zajęciach.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video zajęć oraz publicznego pokazu
do celów archiwalnych i promocyjnych bez zgody uczestnika, w oparciu o art. 81 ust. 2 pkt. 2
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
30. Organizator nie gwarantuje zakwaterowania Uczestnikom zajęć.
31. Akceptując regulamin Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że
Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach wakacyjnych.
32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

