Projekt pn. „Nie ma jak wakacje -2 „

Regulamin wakacyjnych zajęć interdyscyplinarnych
“Nie ma jak wakacje-2”
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek

1. Organizatorem zajęć interdyscyplinarnych “Nie ma jak wakacje - 2” jest Lokalna Grupa
Działania Miasto Włocławek.
2. Zajęcia odbywać się będą w: Świetlica Środowiskowa MOPR Zachęta, Zacisze i Filia KIS oraz
w miejscach przewidzianych w planach wycieczek.
3. Termin naboru od 17.06.2020 r. do 04.07.2020 r. w godzinach: 10: 00- 17: 00 osobiście
w siedzibie LGD, ul. Piekarska 6; Świetlicy Środowiskowej MOPR Zachęta, ul. Wieniecka 42,
Zacisze, KIS ul. Zakręt 8.
4. Terminy zajęć:
Zajęcia przewidziane są w tygodniowych blokach, w godzinach 11.00 - 16.00
Rozpoczęcie 6 lipca 2020 r., zakończenie 30 sierpnia 2020 r.
5. Ilość uczestników:
W zajęciach mogą wziąć udział dzieci w dwóch grupach po 12-14 osób: I grupa 7-10 lat- 12
dzieci, II grupa 11-15 lat- 14 dzieci.
Ponieważ każde zajęcia będą stanowiły odrębną całość, uczestnicy będą mogli wziąć udział
w minimum jednym warsztacie umiejętności i wiedzy i minimum jednym warsztacie
psychologicznym. Bedzie możliwość powielania zajęć umiejętności i wiedzy przez
uczestnika.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie karty zgłoszeniowej – karty
kwalifikacyjnej uczestnika.
7. W zgłoszeniu należy uwzględnić imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko, telefon
kontaktowy, ewentualnie adres e-mail rodzica/opiekuna dziecka.
8. Zajęcia są nieodpłatne – projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasto
Włocławek w ramach Zadania 4b – Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez
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zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, w tym prowadzenie
aktywnych zajęć propagujących aktywny wypoczynek.

9. O uczestnictwie w zajęciach decyduje:
 miejsce zamieszkania - preferowane Śródmieście,
 wielodzietność,
 ilość wolnych miejsc w danej grupie,
 kolejność zapisów.
10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania
dziecka z miejsca zbiórki.
11. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem opiekunów według opracowanego
harmonogramu. Zmiany w harmonogramie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie planów
wycieczek i w wyniku złego stanu pogody.
12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz
za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
13. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów
komórkowych, tabletów odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
14. Uczestnik zajęć zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz
stosować się do poleceń opiekunów.
15. Uczestnik zajęć bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać miejsca pobytu.
16. Na zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu
i zażywania narkotyków. Dotyczy to uczestników, instruktorów, opiekunów a także
rodziców uczestniczących w zajęciach.
17. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów
prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.
18. Uczestnik biorący udział w zajęciach “Nie ma jak wakacje-2” wyraża zgodę na
wykonywanie mu zdjęć oraz zamieszczanie tych materiałów przez organizatora w
Internecie.
19. W razie nagannego zachowania się uczestnika zajęć (niestosowanie się do poleceń
opiekunów, wulgarne zachowanie itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników zajęć.
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20. W

przypadku

wyrządzenia

szkód

materialnych

przez

uczestnika

zajęć

jego

Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
21. Ubezpieczenie obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć.
22. Dziecko może być odebrane z zajęć, jedynie przez osoby upoważnione w Formularzu
Zgłoszeniowym – karcie kwalifikacyjnej uczestnika zajęć.
23. Dziecko musi być odebrane najpóźniej o godzinie 16:00. Dotyczy to każdego dnia turnusu.
24. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników zajęć, których rodzice/
opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez wypełnienie i dostarczenie
do Organizatora formularza zgłoszeniowego – karty kwalifikacyjnej uczestnika zajęć.
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OŚWIADCZENIE
Zapoznałem/łam się z regulaminem wakacyjnych zajęć interdyscyplinarnych “Nie ma jak
wakacje-2 ”, przyjmuję do wiadomości, zobowiązuję się do jego stosowania:
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