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REGULAMIN  /  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„WAKACYJNE ZAJĘCIA Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W WIĄZOWNIE  
ORAZ PLANETĄ KREACJI” tworzone są wspólnie z placówkami edukacyjnymi 
i kulturalnymi. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5 – 10  lat.  

1. Regulamin dotyczy uczestnictwa w zajęciach dziecka zgłoszonego w poniższym 
formularzu: 

 Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………..………. 
 Wiek dziecka:………………………………………………………………………… 
 Zainteresowania dziecka:…………………………………………………………….. 
 Choroby/alergie dziecka oraz informacje, o których organizator powinien 

wiedzieć:……………………………………………………………………………… 

2. Uczestnicy wakacyjnych zajęć przebywają pod opieką animatorów w godz. 9:00. – 17:00. 
3. Zajęcia odbywają się w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej  
4. Organizatorzy zapewniają:  

• codzienną fotorelację z naszych działań dla rodziców na grupie zamkniętej na FB, 
• profesjonalną opiekę wykwalifikowanych animatorów, 
• wyżywienie: jeden ciepły posiłek (obiad z 2 dań), owoce, woda,  
• materiały do zajęć kreatywnych i plastycznych,  
• atrakcyjne zajęcia określone w programie „WAKACYJNYCH ZAJĘĆ Z GMINNYM 

OŚRODKIEM KULTURY W WIĄZOWNIE  ORAZ Z PLANETĄ KREACJI”.  
5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

„WAKACYJNYCH ZAJĘĆ Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W WIĄZOWNIE  
ORAZ Z PLANETĄ KREACJI” oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a 
dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy, aby nie przynosić na zajęcia cennych 
przedmiotów, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp. 

Warunki rezerwacji: 

6. Warunkiem rezerwacji miejsca na „WAKACYJNE ZAJĘCIA Z GMINNYM 
OŚRODKIEM KULTURY W WIĄZOWNIE  ORAZ Z PLANETĄ KREACJI”, jest 
przesłanie formularza zgłoszeniowego, podpisanie umowy wraz z załącznikami oraz 
wniesienie całości opłaty do 15 czerwca 2017 roku na numer  konta: 52 8001 0005 2003 
0020 1717 0004. 

7. W tytule przelewu proszę podać „imię i nazwisko dziecka, Wakacje z angielskim, 
lipiec) 

8. Brak pełnej wpłaty do 15 czerwca powoduje skreślenie z listy uczestników.  
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Warunki rezygnacji z uczestnictwa: 

9. W przypadku rezygnacji uczestnika (wymagana forma pisemna - mailem) od momentu 
zgłoszenia i wpłaty całości kwoty: 

• do 30 czerwca -  organizator pobiera opłatę manipulacyjną (poniesione koszty 
organizacyjne) w wysokości 100 zł. Pozostała część opłaty jest zwracana 
uczestnikowi, 

• do 5 lipca -  organizator pobiera opłatę manipulacyjną (poniesione koszty 
organizacyjne) w wysokości 200 zł. Pozostała część opłaty jest zwracana 
uczestnikowi, 

• po 10 lipca nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. 

10. Istnieje możliwość odsprzedaży miejsca w „WAKACYJNYCH ZAJĘCIACH Z 
GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W WIĄZOWNIE  ORAZ Z PLANETĄ 
KREACJI” informując pisemnie organizatora o zmianie uczestnika – przesyłając 
formularz zgłoszenia z danymi nowego uczestnika i podpisując aneks do zawartej 
wcześniej umowy z opiekunem prawnym  nowego uczestnika. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w szczegółach programu. 
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania „WAKACYJNYCH ZAJĘĆ Z 

GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W WIĄZOWNIE ORAZ Z PLANETĄ 
KREACJI” w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników. W tym 
przypadku przysługuje całkowity zwrot wniesionych opłat.  

Uczestnicy/Dzieci:  

13. Mają prawo do: 

• spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku, 
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach. 

14. Zobowiązani są do: 

• przestrzegania zasad ustalonych wspólnie z animatorami podczas pierwszego dnia 
zajęć 

• dbania o czystość i porządek,  
• niezwłocznego zgłoszenia animatorowi choroby, słabego samopoczucia czy innych 

dolegliwości, 
• dbania o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach. 

 
15. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 
 

16.  Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie 
wykonywanie poleceń animatorów oraz nieprzestrzeganie kontraktu spowoduje 
następujące konsekwencje: 
- upomnienie przez animatora, 
- zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 
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Rodzice / Opiekunowie prawni: 

17. Zobowiązują się do:  
• punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć. Każde 

spóźnienie rodziców powinno być zgłoszone telefonicznie do organizatorów lub 
animatorów. W przypadku spóźnienia rodziców przekraczającego 30 min, zostaje 
doliczona kwota 30 zł za opiekę indywidualną nad dzieckiem, za każdą godzinę,  

• do poinformowania organizatorów o alergiach i innych schorzeniach dziecka, 
o których organizator zdaniem opiekuna prawnego powinien wiedzieć,  

• przygotowania dla dziecka II śniadania (kanapki) lub przekąsek, jeśli uznają, że będą 
one potrzebne dziecku dodatkowo poza wyżywieniem zapewnionym przez 
organizatorów, 

• ubrania dziecka w odpowiedni strój adekwatny do warunków pogodowych  i zajęć, 
które wymagają aktywności (luźny strój dresowy, legginsy, koszulki typu T-shirt, 
bluzy, buty na zmianę, okrycie głowy),  

• przygotowania dla dziecka ubrania zamiennego (np. w przypadku zamoczenia 
ubrania) i dostarczenia stroju zapasowego pierwszego dnia zajęć. 

• podpisania upoważnienia (wg wzoru wskazanego poniżej) dla osób, które mogą 
odbierać dziecko z zajęć i załączenia jego skanu lub przekazania go osobiście 
animatorom pierwszego dnia zajęć. 

 
18. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika „WAKACYJNYCH 

ZAJĘĆ Z  GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W WIĄZOWNIE  ORAZ Z 
PLANETĄ KREACJI” jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami 
naprawy wyrządzonej szkody. 

19. Zgłoszenie dziecka do udziału w „WAKACYJNYCH ZAJĘCIACH Z GMINNYM 
OŚRODKIEM KULTURY W WIĄZOWNIE ORAZ Z PLANETĄ KREACJI” oraz 
podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 

 

Upoważnienie:  

Osoba/y upoważnione do odbioru dziecka …………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) z „WAKACYJNYCH ZAJĘĆ Z PLANETĄ KREACJI” 
organizowanych w dniach 10-14 lipca 2017 r. w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli 
Karczewskiej: 

 Imię i nazwisko:…………………………………………………………………… 
 Nr dokumentu tożsamości:………………………………………………………… 
 Data i podpis opiekuna prawnego:………………………………………………… 
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PROGRAM 

WAKACYJNE ZAJĘCIA Z PLANETĄ KREACJI ORAZ Z GMINNYM 
OŚRODKIEM KULTURY W WIĄZOWNIE 

Pod hasłem: ODKRYWCY PLANET 

1 dzień – PLANETA MUZYKI 

Na planecie muzyki zadzieje się naprawdę dużo! Zapoznamy się z takimi instrumentami jak 
gitara i perkusja. Poza spotkaniem z pasjonatami muzyki, wspólnym muzykowaniem, 
śpiewem i tańcem, na warsztatach kreatywnych wykonamy własne instrumenty i stworzymy 
swój własny utwór muzyczny. 

2 dzień – PLANETA ROBOTÓW 

Szybki przeskok do przyszłości. Planetę robotów odkryjemy dzięki spotkaniu z robotem 
z serii filmów i bajek dla dzieci STAR WARS oraz poprzez zajęcia z kodowania 
i programowania dla dzieci. Zmierzymy się także z grami logicznymi i prostymi zabawami 
matematycznymi. 

3 dzień – PLANETA ZWIERZĄT 

Na planecie zwierząt spotkamy… egzotycznego zwierzaka, oraz wiele innych zwierząt, 
które będą towarzyszyły nam w ciągu całego dnia, w różnego rodzaju zabawach ruchowych, 
konkursach oraz zabawach w języku angielskim. 

4 dzień – PLANETA ZMYSŁÓW 

Planetę zmysłów odkryjemy poprzez eksperymenty oraz kreatywne zajęcia z plastyki 
sensorycznej, które stymulują wszystkie zmysły u dzieci. Zajęcia wykorzystują techniki 
arteterapeutyczne i wpływają pozytywnie na rozwój dzieci. 
 

5 dzień – PLANETA SPORTU 

Na planecie wędrowców sprawdzimy naszą tężyznę fizyczną poprzez różnego rodzaju 
zabawy ruchowe i konkursy. Wyruszymy w  plener gdzie zagramy w grę terenową. Naszym 
celem będzie odnalezienie skarbu ukrytego w okolicy. 

Podczas całego tygodnia zajęcia będą prowadzone  

zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. 


