REGULAMIN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2 W TYCHACH
od 28.06.2021r. do 06.08.2021r.
Nauczyciele podczas zajęć wakacyjnych dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach
i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1.

Uczestnikiem zajęć wakacyjnych mogą być wychowankowie MDK nr 2 w wieku od 6 – 11 lat,
w przypadku wolnych miejsc dzieci szkolne w wieku od 6 – 11 lat spoza placówki.

2.

Uczestnicy zajęć wakacyjnych przebywają pod opieką nauczycieli od godz. 9:00 do godz.12:30.

3.

Zapisy na zajęcia wakacyjnych rozpoczynają się :
- 16.06.2021r do 22.06.2021.
w godzinach pracy sekretariatu.
Składający kartę uczestnika mają obowiązek posiadać maseczkę ochronną zakrywającą usta
i nos,

4.

Rodzice są odpowiedzialni za punktualne przyprowadzenie i odebranie dziecka
z placówki.

5.

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice zobowiązani są napisać
stosowne oświadczenie dotyczące przejęcia odpowiedzialności za dziecko od organizatora.

6.

Uczestnicy zajęć mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas wakacji,

7.

Uczestnicy mają obowiązek:
- słuchać poleceń nauczycieli,
- przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
- zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
- szanować mienie i pomoce dydaktyczne,
- kulturalnie zachowywać się podczas zajęć i spożywania posiłków,
- przestrzegać zasad poruszania się w ruchu drogowym i pieszym,
- być zaopatrzonym w strój odpowiedni do rodzaju zajęć przewidzianych na dany dzień
oraz obuwie zmienne sportowe,

8.

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są ich rodzice
lub prawni opiekunowie.

9.

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, nieprzestrzeganie regulaminu
może skutkować wykluczeniem z udziału w zajęciach wakacyjnych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć
wakacyjnych , w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa.

10.

Dzieci przynoszą ze sobą wszystkie przybory takie jak:
- kredki,mazaki,farby, pędzel
- blok,papier kolorowy, bibuła
- gumka, temperówka
- klej,nożyczki, linijka
- plastelina, papier kolorowy
wszystkie przybory powinny znajdować się w podpisanej teczce lub worku.

11.

Dziecko ma być zaopatrzone w środki ochrony własnej ( maseczka)

12.

Organizator nie zaleca przynoszenia na zajęcia przedmiotów wartościowych np. telefonów,
odtwarzaczy muzyki, tabletów itp. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub
zagubione wartościowe przedmioty przyniesione przez uczestnika.

13.

Zajęcia wakacyjne są bezpłatne. W razie wycieczki/wyjazdu rodzic/opiekun będzie
poinformowany o kosztach.

14.

Rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do zaopatrzenia uczestnika w drugie śniadanie
oraz wodę w odpowiedniej ilości, w zakręcanej butelce.

15.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć lub odwołania zajęć w razie
zagrożenia epidemicznego w placówce.

