„Zima, zima ferii czas.
Czas na Teatr”
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
organizowanych przez
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY GŁUSK
DOMINÓW, UL. RYNEK 1

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, w ramach zimowego wypoczynku organizuje
zajęcia dla dzieci pod hasłem „Zima , zima ferii czas. Czas na Teatr ”.
2. Celem organizacji zajęć jest:
• wypoczynek i rekreacja dzieci z terenu gminy Głusk pozostających w miejscu zamieszkania w
okresie przerwy zimowej;
• rozwój dziecięcych zainteresowań
• rozwój osobowości dzieci;
• kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
3. Za realizację przepisów dotyczących organizacji zajęć odpowiedzialni są: kierownik
wypoczynku , wychowawcy.
II. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
2. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest:
a)wypełnienie karty kwalifikacyjnej i złożenie jej osobiście w Domu kultury w Dominowie
wraz z potwierdzeniem wpłaty do trzech dni po zapisaniu telefonicznym lub osobistym
dziecka na listę uczestników. Na karcie kwalifikacyjnej muszą się znajdować podpisy
obydwojga rodziców.
b) wypełnienie oświadczenia
c)pierwszeństwo w zapisie mają dzieci z terenu Gminy Głusk. Zapisy dzieci z terenu gminy
trwają do 20 stycznia 2018r.
d)organizatorzy dopuszczają uczestnictwo w półkolonii dzieci spoza terenu gminy. Zapisy
tych dzieci będą się odbywały od 22 stycznia.
3.Zajęcia zostaną zorganizowane w godzinach 10.00-15.30 , w dwóch terminach do wyboru:
29 styczeń – 2 luty 2018r. oraz 5 luty – 9 luty 2018r. w każdym turnusie jest zaplanowany 1
wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie.
4.Koszt uczestnictwa w wypoczynku wynosi: 70 zł ( za 5 dni uczestnictwa, 14 zł za każdy
dzień ). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się uczestnictwo krótsze niż 5 dni.
Wpłaty należy dokonać na konto 47 8689 0007 6002 2668 2000 0010
Dom kultury nie zwraca wpłat za nieobecność dziecka w poszczególne dni na wypoczynku.
5.Maksymalna ilość uczestników na turnusie to 25 osób. W przypadku wolnych miejsc ten sam
uczestnik może zapisać się na drugi turnus powtórnie.
6. Organizator nie zapewnia wyżywienia. Prosimy aby dziecka miało ze sobą własny prowiant(np.
kanapkę i picie).
7.Za przyprowadzenie i odbiór dziecka odpowiedzialni są jego rodzice, opiekunowie prawni lub
osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej.
8.Każdorazowy odbiór dziecka po zajęciach musi być zgłaszany wychowawcy grupy.
9. Dziecko nie może samodzielnie wracać do domu.
10.W przypadku nagannego zachowania się dziecka podczas zajęć , kierownik może podjąć
decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczestników .

III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAJĘĆ „ Zima, zima ferii czas. Czas na teatr”.
1. Kierowników i wychowawców półkolonii wyznacza dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Gminy Głusk spośród osób posiadających uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy
placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2. Obowiązki wychowawców :
• sprawowanie pełnej opieki nad powierzonymi uczestnikami zajęć w określonych regulaminem
godzinach prowadzenia zajęć;
• współdziałanie z kierownictwem i pozostałymi pracownikami placówki w zakresie opieki nad
dziećmi oraz realizacja programu;
3. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW, materiały niezbędne do realizacji programu.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie cennych przedmiotów będących
w posiadaniu dziecka (telefon komórkowy, aparat fotograficzny, pieniądze itp.).
5.Opiekę medyczną podczas zajęć sprawuje uprawniona pielęgniarka lub najbliższa przychodnia.

