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Regulamin zajęć.,rHocki klocki _Ędzień podróżników'' w Domu Kultury w Tuchowie

1. osoba podpisująca kartę uczestnictwa w zajęciach ,,Hocki klocki tydzlen

podróżników" wyrażatym samym zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

2. organizatorcm zajęó ,,Hocki klocki _ tydzień podróżników'' jest Dom Kultury

w Tuchowie, ul Chopina 10, 33-170 Tuchów.

3. Udział w zajęciach ,,Hocki klocki _ tydziefi podróżników'' jest odpłatny i wynosi

80,00 złlosoba. W przypadku rodzeństwa, opłata za kuŻde kolejne dziecko wynosi

70,00 złlosoba.

4. opłaty za zajęcia naleŻy dokonaó w kasie Domu Kultury w dniach 25-26.07.2016 r.

w godzinach jej otwarcia.

5. organizator nie zapewnia wyzywienia, uczestnicy powinni zostać wyposażeni

w drugie śniadanie.

6. Zajęcia ,,Hocki klocki _ tydzień podróżników'' prowadzone będą w Domu Kultury,

ul. Chopina I0, 33 -17 0 Tuchów według harmonogr amu zajęć,.

7. orgaruzator zĄęć, ,,Hocki klocki _ tydzien podróżnikóuf' zastrzęga sobie prawo do

zmian w planie zajęć, i prawo do ich odwołania lub przerwania w wypadku

nieprzewidzianych okolicznoŚci, ma jednak obowipek liezvftocznie zawiadomió

o tym zainteresowanych.

8. Uczestnikami zajęć,,,Hocki klocki _ Ędziei podróżnikó#' mogą byó dzieci z gminy

Tuchów w wieku od 6 do 12lat, które przydzielone zostaną do jednej z grqp.

9. Zgłaszającym jest rodzic lub opiekun prawny uczestnika.

l).Zgłaszający ma obowiązek wypełnić' podpisaó i dostarczyó do Domu Kultury kartę

uczestnictwa.

1I.Z$aszający ma obowiązek poinformowaó o specjalnych potrzebach dziecka.

1Ż.ZgŁaszający oświadcza, Że uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału

w zajęciach.

13 . ZgŁaszający o świad cza, że uczestnik zaj ęć j est ubezpieczony.

14. Uczestnicy mogą byó odbierani z zĄęć vłyłącznie przez rodziców, opiekunów

prawnych lub osoby do tego upowaznione - wskazane w karcie uczestnictwa.

15. Uczestnicy zajęć mogą samodzielnie wracaó do domu po zajęciach wyłącznie

w przypadku pisemnego wyrazenia zgody na samodzielny powrót ptzez

r o dzic a/ opiekuna prawne go.

16. Uczestnicy zajęć, ,,Hocki klocki _ tydzień podróżników'' przebywają pod opieką

animatorów w godzinach zajęć,,tj" 9.00-12.00 _ grupa I; 13.00-16.00 grupa II.

17 . oryantzator zapewnia materiały do prowadzerua zĄęĆ,.



l9.Zaptsy na zajęcia odbywaó się będą od 18 do 23 Iipca2016 r. w sekretariacie Domu

Kultury w Tuchowie lub telefonicznie pod nr tel.: 14 6525 436.

19.Liczba uczestników zajęć,,Hocki klocki _ Ędzień podróżników'' jest ograniczona do

12 osób (mak. 15 osób) w kazdej z grup.W przypadku wypełnienia listy zostanie ona

zamknięta. osoby, które zapiszą się po zamknięciu listy, zostaną wpisane na listę

rezerwową i w pierwszej kolejności powiadomione o zwaIniających się miejscach.

20. U czestnicy zajęć,,Hocki klocki _ ty dzień podróżnikód' maj ą prawo do :

a. spokojnego wypoczyŃu,

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach,

c. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do

rc alizacji pro gramu zaj ę ó .

2I . U czestnicy maj ą obowiązek :

a. podpotządkowaó się poleceniom opiekunów,

b. ptzestrzegaó ramowego harmonogramu dnia,

c. szanować mienie' pomoce dydaktyczne.

22.Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób ruŻący wobec

instruktora prowadzącego zajęcia lub innych uczestników moze zostać usunięty

zzajęć.

23.orgarizator nie ponosi odpowiedzialności zanieszczęśliwe wypadki ani zaginione lub

zniszczone mienie ucze stników.

24.oryarizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe

pozostawione przez uczestników podczas trwania zajęć.

25.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2016 roku i obowipuje do

29lipca 2016 roku. ,W
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