Regulamin Półkolonii w Domu Kultury w Żabiej Woli
1. Półkolonie w Domu Kultury w Żabiej Woli są zorganizowana formą wypoczynku i są
zgłoszone do Kuratorium Oświaty.
2. Półkolonie w Domu Kultury w Żabiej Woli w 2022 odbywać się będą w dniach 27.0601.07 2022 r.(poniedziałek-piątek), zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1).
3. Półkolonie są przeznaczone dla dzieci w wieku 7-13 lat.
4. Warunkiem uczestnictwa w ww. zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu
przez złożenie wypełnionej i podpisanej przez Rodzica/Opiekuna karty zgłoszenia
(załącznik nr 2) oraz dokonania niezbędnych wpłat w kwocie 120 zł za dzień, w której
zawarte są koszty biletów wstępu oraz obiadu, opieki i inne niezbędne koszty.
5. Zgłoszenia na półkolonie w DK odbywają się wyłącznie drogą meilową na adres
polkolonie@dkzabiawola.pl od dn.30.05.2022. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w
autokarze, o przyjęciu na półkolonie w DK decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Wszyscy chętni, którzy z powodu braku miejsc nie dostaną się na listę podstawową,
będą zapisani na listę rezerwową i w momencie zwolnienia się miejsca informowani o
tym telefonicznie.
7. Obecność uczestników zajęć kontrolowana będzie przez Opiekuna każdego dnia.
8. Organizator (Dom Kultury) ma prawo wprowadzać zmiany w programie zajęć.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników
na osobach i mieniu, nie odpowiada za przedmioty przyniesione na wycieczki na
czas trwania półkolonii. Za ewentualne szkody wyrządzone w miejscu wycieczek
przez uczestników odpowiada opiekun prawny.
10. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach dzieci, których
zachowanie zakłóca ich przebieg lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe
bądź zagraża bezpieczeństwu uczestników lub innych osób uczestniczących w
zajęciach.
11. Uczestnicy zajęć i opiekunowie zobowiązani są do zachowania czystości i spokoju w
czasie trwania półkolonii a także do uszanowania mienia odwiedzanych miejsc.
12. Zgłoszenie udziału w Półkoloniach w DK 2022 jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr
101 poz. 926.
13. Wpłat za udział w Półkoloniach w Domu Kultury 2022należy dokonywać przelewem
na nr konta: 94 9291 0001 0210 16 08 2000 0280 do dnia. 20.06.2022 podając w
tytule: Półkolonie 2022 imię i nazwisko dziecka .
14. Rodzic lub Opiekun Uczestnika zajęć półkolonii wyraża zgodę na wykorzystanie jego
wizerunku na potrzeby promocji Domu Kultury w Żabiej Woli (na płytach DVD,
publikacji zdjęć i filmów z zajęć na stronach www, w prasie lokalnej i mediach
społecznościowych).

