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Regulamin zajęć „Kino to nie nuda, a Ty nie maruda” w Domu Kultury w Tuchowie 

 

1. Osoba podpisująca kartę uczestnictwa w zajęciach „Kino to nie nuda, a Ty nie 

maruda” wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 

2. Organizatorem zajęć „Kino to nie nuda, a Ty nie maruda” jest grupa nieformalna 

Nastawieni Na Kulturę przy współpracy z Domem Kultury w Tuchowie,  

ul Chopina 10, 33-170 Tuchów. 

3. Udział w zajęciach „Kino to nie nuda, a Ty nie maruda” jest bezpłatny. Organizator 

nie zapewnia wyżywienia, uczestnicy powinni zostać wyposażeni w drugie śniadanie. 

4. Zajęcia „Kino to nie nuda, a Ty nie maruda” prowadzone będą w Domu Kultury,                          

ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów według harmonogramu zajęć. 

5. Organizator zajęć „Kino to nie nuda, a Ty nie maruda” zastrzega sobie prawo do 

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

nieprzewidzianych okoliczności, ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić                          

o tym zainteresowanych. 

6. Uczestnikami zajęć „Kino to nie nuda, a Ty nie maruda” mogą być dzieci z gminy 

Tuchów w wieku od 6 do 12 lat, tj. grupa I od 6-9 lat; grupa II od 10-12 lat. 

7. Zgłaszającym jest rodzic lub opiekun prawny uczestnika. 

8. Zgłaszający ma obowiązek wypełnić, podpisać i dostarczyć do Domu Kultury kartę 

uczestnictwa.  

9. Zgłaszający ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach dziecka.  

10. Zgłaszający oświadcza, że uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

w zajęciach. 

11. Zgłaszający oświadcza, że uczestnik zajęć jest ubezpieczony. 

12. Uczestnicy mogą być odbierani z zajęć wyłącznie przez rodziców, opiekunów 

prawnych lub osoby do tego upoważnione – wskazane w karcie uczestnictwa. 

13. Uczestnicy zajęć mogą samodzielnie wracać do domu po zajęciach wyłącznie  

w przypadku pisemnego wyrażenia zgody na samodzielny powrót przez 

rodzica/opiekuna prawnego. 
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14. Uczestnicy zajęć „Kino to nie nuda, a Ty nie maruda” przebywają pod opieką 

animatorów w godzinach zajęć, tj. 9.00-11.30 – grupa I dzieci w wieku od 6 do 9 lat;   

12.00-14.30 grupa II dzieci w wieku od 10 do 12 lat. 

15. Organizator zapewnia materiały do prowadzenia zajęć. 

16. Zapisy na zajęcia odbywać się będą od 4 do 8 lipca 2016 r. w sekretariacie Domu 

Kultury w Tuchowie lub telefonicznie pod nr tel.: 14 6535 436.  

17. Liczba uczestników zajęć „Kino to nie nuda, a Ty nie maruda” jest ograniczona do                            

12 osób (mak. 15 osób) w każdej z grup wiekowych. 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 zwalniających się 

miejscach.  

18. Uczestnicy zajęć „Kino to nie nuda, a Ty nie maruda” mają prawo do: 

a.  spokojnego wypoczynku, 

b.  uczestniczenia we wszystkich zajęciach, 

c. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

realizacji programu zajęć. 

19. Uczestnicy mają obowiązek: 

a. podporządkować się poleceniom opiekunów, 

b. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

c. szanować mienie, pomoce dydaktyczne. 

20. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec 

instruktora prowadzącego zajęcia lub innych uczestników może zostać usunięty                                

z zajęć. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani zaginione lub 

zniszczone mienie uczestników. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe 

pozostawione przez uczestników podczas trwania zajęć.  

23. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2016 roku i obowiązuje do                     

16 lipca 2016 roku. 


