1.

Regulamin Miejskich Ferii Zimowych
organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
AKCJA ZIMA 2020
Organizatorem zajęć dla dzieci (zwanych w dalszej części regulaminu Zajęciami)
w ramach Akcji Zima jest Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim (zwanym
w dalszej części regulaminu CKiS).

2.

Program Zajęć jest skierowany do dzieci, które ukończyły 7 lat i nie ukończyły13 lat,
mieszkających na terenie miasta Pruszcz Gdański. Wiek dziecka określany jest na
podstawie dziennej daty urodzin, a nie rocznika.

3.

Zapisać dziecko na Zajęcia mogą tylko rodzice lub opiekunowie prawni. Zapisanie
dziecka polega na czytelnym wypełnieniu i podpisaniu Formularza zgłoszeniowego
i dostarczeniu go do siedziby CKiS. Dostępność miejsc dla uczestników Zajęć jest
ograniczona, o kolejności zapisów decyduje termin wpłynięcia Formularza do CKiS.

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie CKiS (www.ckis–pruszcz.pl)
oraz w siedzibie CKiS. Wzór Formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
5.

Zajęcia odbywać się będą według Harmonogramu będącego Załącznikiem nr 2 do
niniejszego regulaminu.

6.

Zajęcia organizowane przez CKiS będą się odbywać na terenie siedziby Centrum Kultury
i Sportu w Pruszczu Gdańskim, ul. Chopina 34 oraz na terenie Rekonstrukcji Osady
Handlowej z okresu wpływów Rzymskich i Międzynarodowego Bałtyckiego Parku
Kulturowego Faktoria, Pruszcz Gdański, ul. Zastawna (wjazd od ul. Grunwaldzkiej).

7.

Uczestnicy przebywają
z Harmonogramem.

8.

Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscu zbiórek oraz odbierania dzieci
z Zajęć.

9.

Dowóz i odbiór dzieci odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt
rodzica/opiekuna prawnego.
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10. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca
odbywania się Zajęć i z powrotem.
11. Jeżeli rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka z miejsca
odbywania się Zajęć do domu, musi wyrazić zgodę na piśmie (w odpowiednim miejscu
na Formularzu).
12. Każdego dnia uczestnik Akcji Zima 2020 powinien:
a) być przygotowany do warunków pogodowych,
b) posiadać odpowiednie obuwie (w razie potrzeby obuwie zmienne na zajęcia ruchowe),
c) posiadać strój dopasowany do zajęć (strój sportowy podczas zajęć ruchowych, okrycie
na zajęcia plastyczne),
d) posiadać prowiant oraz wodę.

13. Uczestnicy Akcji Zima 2020 mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku, zabawy,
b) uczestniczenia w zajęciach,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie,
e) bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do instruktora,
f) w przypadku niedyspozycji, zgłosić to instruktorowi.
14. Uczestnicy Akcji Zima 2020 mają obowiązek:
przestrzegać niniejszego regulaminu,
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,
bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów,
przestrzegać harmonogramu pracy w danym dniu,
szanować mienie CKiS, pomoce dydaktyczne oraz własność innych uczestników,
kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
zachować higienę osobistą, ład i czystość w pomieszczeniach, w których będą
odbywać się zajęcia,
h) przebywać wraz z grupą pozostałych uczestników – w trakcie zajęć zabrania się
samowolnego oddalania się od grupy.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

12. Samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie
karane upomnieniem lub naganą. W ostateczności organizator ma prawo odmowy
dalszego udziału dziecka w Zajęciach.
13. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie
prawni.
14. CKiS nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie Zajęć oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonane przez innych uczestników.
15. CKiS zaleca nie przynoszenie na Zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, konsol do gry itp., niekoniecznych do udziału
w Zajęciach.
16. Przy zapisywaniu dziecka na Zajęcia należy w Formularzu podać aktualny numer
telefonu kontaktowego do rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
17. W przypadku konieczności wycofania dziecka z Zajęć, należy powiadomić o tym CKiS
w możliwie najkrótszym czasie.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie Zajęć.

