
REGULAMIN                   
„Projekt COOLturalne wakacje ze Stacją Kultury”                                                                                                                                         

1. “Projekt COOLturalne wakacje ze Stacją Kultury” jest organizowany przez Miejskie Centrum
Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju (zwane dalej
Organizatorem)  we  współpracy  z  Instruktorami/Opiekunami,  którzy  są  odpowiedzialni  za
Uczestników.

2. Zajęcia  organizowane  w  ramach  projektu  odbędą  się  w  siedzibie  Organizatora  oraz  w
plenerze, w miejscach wskazanych przez Organizatora. 

3. Celem  zajęć  jest  zagospodarowanie  Uczestnikom  twórczo  czasu  dzięki  szerokiej  ofercie
warsztatów i pozostałych działań animacyjnych. 

4. Uczestnicy  projektu  przebywają  pod  opieką  wyznaczonych  przez  Organizatora
Instruktorów/Opiekunów od godz. 8:30 do godz. 14:00 w terminach:

1 cykl: 01.08.2022 r. - 05.08.2022 r. (od poniedziałku do piątku)

2 cykl: 16.08.2022 r. - 19.08.2022 r. (od wtorku do piątku).

5. Na powyższe cykle zajęć obowiązują osobne zapisy. Dzieci zostają zapisane na pełen cykl, nie
ma możliwości zapisania na pojedyncze dni.

6. Przy  zapisach  rodzic/opiekun  prawny  zobowiązany  jest  wskazać  preferowany  cykl.  Na
kolejny cykl zajęć dziecko zostaje zapisane rezerwowo. Udział dziecka w obydwu cyklach
uwarunkowany jest dostępnością miejsc.

7. Uczestnikiem projektu może być dziecko w wieku szkolnym, tj. 7 - 12 lat uczęszczające do
szkół z terenu Świeradowa-Zdroju.

8. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają dzieci, których oboje rodzice pracują. 

9. Rodzice  zapisują  dziecko  na  warsztaty  wypełniając,  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  w
siedzibie Organizatora.

10. Rodzice  są  odpowiedzialni  za  bezpieczna  drogę  dziecka  do  placówki  i  z  powrotem.  W
przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani zaznaczyć ten
fakt w oświadczeniu. 

11. Rodzice oświadczają, że dziecko posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadów (NNW) i ubezpieczenie to obejmuje czas zajęć podczas niniejszego projektu.

12. Organizator zapewnia posiłek - obiad. Nie zapewnia drugiego śniadania, do tego zobowiązani
są rodzice lub opiekunowie. Dziecko powinno przynosić na zajęcia bidon/ butelkę do wody
wykonaną z tworzywa sztucznego (nie szklaną!).

13. Organizator  nie  odpowiada  za  rzeczy  przynoszone  przez  dzieci  na  zajęcia.  Prosimy,  by
uczestnicy nie przynosili na zajęcia cennych przedmiotów – np. telefonów oraz dużych sum
pieniędzy. 

14. Uczestnicy projektu mają prawo do:

 spokojnego wypoczynku,



 uczestnictwa  we wszystkich  zajęciach,  wycieczkach i  imprezach organizowanych  podczas
pobytu,

 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu,

 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie.

15. Uczestnicy mają obowiązek:

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom Instruktorów/Opiekunów,

 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

 brać udział w realizacji programu,

 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,

 szanować mienie, pomoce dydaktyczne,

 kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków i w czasie zajęć,

 przestrzegać zasad poruszania się po obiekcie i poza nim,

 szanować i dbać o dobro pozostałych Uczestników projektu.

16. Samowolne  oddalenie  się  od  Instruktorów/Opiekunów,  niesubordynacja,
niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń Instruktorów/Opiekunów, nieprzestrzeganie
regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika
z udziału w projekcie.

17. Uczestnicy  projektu  oraz  Instruktorzy/Opiekunowie zobowiązani  są  do  przestrzegania
“Instrukcji  przebywania  i  zachowywania  się  w  obiekcie  Miejskiego  Centrum  Kultury,
Aktywności i Promocji Gminy  „Stacja Kultury”, ul. Dworcowa 1 w Świeradowie-Zdroju”.

18. Organizator  dołoży  wszelkich  starań,  by  stworzyć  dzieciom  bezpieczne  i   jak  najlepsze
warunki  do  wypoczynku,  aby  umożliwić  im  aktywne  uczestnictwo  w  życiu  grupy  oraz
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć.

Z treścią  powyższego regulaminu zapoznałem się,  przyjmuje  do wiadomości,  akceptuje  jego
treść. 

…………………………………………………………….…                                                
imię i nazwisko dziecka

……………………………………………………………….      
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

…………………………………………………………….…                                                
tel. do rodzica/opiekuna

……………………………………………………………….                                                                   
data i podpis rodzica/opiekuna


