
Regulamin AKCJI LATO 2020 w Euroregionalnym Centrum Kultury 

i Komunikacji w Pieńsku

§ 1

Program  Akcji  Lato  jest  skierowany  do  dzieci  w  wieku  od  7  do  12  lat.  Wyjątek  

stanowią wycieczki rowerowe dla dzieci, które ukończyły 10 lat. 

§ 2

Uczestnicy  przebywają  pod  opieką  instruktorów  w  czasie  zajęć  zgodnie  

z harmonogramem. Zajęcia prowadzone będą w sali widowiskowej EuRegioKom oraz na

zewnątrz, jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające.

  § 3

          

Należy  przestrzegać  punktualnego  stawiania  się  w  miejscu  zbiórek  oraz  odbierania

dzieci z zajęć.

                                                                       § 4

Rodzice/opiekunowie  są  odpowiedzialni  za  bezpieczną  drogę  dziecka  do  budynku

EuRegioKom  Pieńsk  i  z  powrotem.  Dowóz  i  odbiór  dzieci  odbywa  się  we  własnym

zakresie i na własny koszt.

 § 5

Jeżeli rodzic nie wyraża zgody na samodzielny powrót dziecka z EuRegioKom Pieńsk do

domu, musi wyrazić swą wolę na piśmie.



§ 6

Uczestnicy Akcji Lato 2020 mają prawo do:

- spokojnego wypoczynku, zabawy,

- uczestniczenia w zajęciach i wycieczkach,

- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu     
  zgodnie z ich przeznaczeniem,
- bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do instruktora,

- w przypadku niedyspozycji - zgłosić to instruktorowi.

§ 7

Uczestnicy Akcji Lato 2020 mają obowiązek:

- przestrzegać Regulaminu AKCJI LATO 2020,

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych

- bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów,

- przestrzegać harmonogramu zajęć,

-szanować  mienie  EuRegioKom Pieńsk,  pomoce dydaktyczne  oraz  własność  innych  
  uczestników,
-kulturalnie  zachowywać  się  podczas  spożywania  posiłków,  zachować  higienę   
  osobistą, ład i czystość na terenie budynku EuRegioKom

§ 8

W  trakcie  zajęć  w  EuRegioKom,  wyjść  lub  wyjazdów  zabrania  się  samowolnego

oddalania się od grupy.

§ 9



Samowolne  oddalenie  się  od  instruktorów,  niesubordynacja,  niezdyscyplinowanie,  nie

wykonywanie  poleceń  instruktorów,  nieprzestrzeganie  Regulaminu  Akcji  Lato będzie

karane upomnieniem, naganą. W ostateczności organizator ma prawo odmowy dalszego

udziału dziecka w zajęciach.

§ 10

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.

§ 11

Każdego dnia uczestnik zajęć powinien:

- być przygotowany do warunków pogodowych (zwłaszcza podczas wycieczek),

- posiadać odpowiednie obuwie zmienne,

- posiadać strój dopasowany do zajęć, 

- posiadać prowiant oraz wodę

§ 12

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie Akcji Lato

oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonane przez innych uczestników.

§ 13

Organizator  zaleca  nie  przynosić  na  zajęcia  cennych  urządzeń,  np.  telefonów

komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.



§ 14

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

§ 15

W przypadku  choroby  instruktora  lub  innej  losowej  przyczyny  uniemożliwiającej    

odbycie się zajęć, zajęcia zostaną odwołane, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

§ 16

Przy  przyprowadzeniu  dziecka  na  zajęcia  należy  podać  aktualny  telefon  

kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka oraz wypełniony druk oświadczenia, który

jest do pobrania w biurze instruktorów w EuRegioKom Pieńsk.

§ 17

W  przypadku  konieczności  wycofania  dziecka  z  zajęć,  należy  powiadomić  o  tym   

organizatorów w możliwie najkrótszym czasie.

§ 18

Należy  poinformować  organizatora  o  stanie  zdrowia  dziecka,  chorobach  

przewlekłych.

§ 19

W trakcie organizowanych wycieczek zajęcia stacjonarne w danym dniu nie będą się

odbywały.



§ 20

Uczestnictwo  w  zajęciach  wiąże  się  z  akceptacją  regulaminu  oraz  zgodą  na

rozpowszechnienie  wizerunku  uczestnika  w celach  promocyjnych  zajęć  podczas  Akcji

Lato 2020 w EuRegioKom Pieńsk.

§ 21

W związku  z  wprowadzonym  na  terenie  kraju  stanem  epidemii  i  związanymi  z  tym

obostrzeniami  prosimy  o  zapoznanie  się  z  Zarządzeniem  nr  12/2020  Dyrektora

Euroregionalnego  Centrum  Kultury  i  Komunikacji  w  Pieńsku  w  sprawie

wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID –

19  w EuRegioKom Pieńsk.

                                                                     § 22

Sprawy  nieobjęte  niniejszym  regulaminem  są  regulowane  przez  Dyrektora

Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku.


