
Regulamin uczestnictwa w zajęciach podczas ferii 2015 r. w: 
Gminnej Jednostce Kultury „Dworek na Długiej” w Warce 

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Warce 

 

  
 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach podczas ferii 2015 r. jest dostarczenie przez 

rodzica/opiekuna wypełnionej karty informacyjnej o dziecku, zapoznanie się z  niniejszym 

regulaminem oraz przestrzeganiu go.  

 

2. Zajęcia wakacyjne przeznaczone są w pierwszej kolejności dla dzieci mieszkających bądź 

uczących się na terenie gminy Warka, które ukończyły 6 lat, jednak nie starsze niż 12 lat. 

Dzieci powyżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach akcji „Ferie w Warce 2015” w 

charakterze wolontariusza pomagającego przy realizacji zajęć.   

 

3. Wszystkie organizowane zajęcia są bezpłatne.  

 

4. Rodzic ma obowiązek podać w karcie uczestnika numer telefonu najlepiej komórkowego. 

Numer ten będzie wykorzystywany do ewentualnego kontaktu w nagłych przypadkach.   

 

5. Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00 – 14:00 od 19 do 30 stycznia  (poniedziałek – 

piątek). Rodzic ma obowiązek przyprowadzić dziecko na zajęcia najpóźniej 15 minut po 

rozpoczęciu zajęć. Jeżeli dziecko zostanie przyprowadzone później może nie zostać przyjęte 

na zajęcia (w zależności od organizowanych danego dnia warsztatów).  

 

6. Dziecko należy przyprowadzać do instytucji, w której danego dnia realizowane są zajęcia 

(Dworek, CeSiR, Biblioteka, Muzeum) zgodnie z wyznaczonym planem.  

 

7. Zaplanowane trzy wyjazdy (tj. 22 stycznia, 23 stycznia  oraz 28 stycznia) będą wymagały 

wcześniejszego zapisu dziecko na wycieczkę oraz wypełnienia osobnej zgody na 

uczestnictwo w niej.  

 

8. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun wyraził zgodę na samodzielne opuszczanie terenu 

zajęć, uczestnikowi nie wolno opuszczać go w trakcie ich trwania bez powiadomienia o tym 

opiekuna organizującego zajęcia.  

 

9. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun nie wyraził zgody na samodzielny powrót do domu 

dziecko nie może opuścić terenu zajęć po ich zakończeniu.   

 

10. Uczestnikowi nie wolno: stosować różnego rodzaju używek, stosować przemocy wobec 

kolegów i koleżanek obecnych na zajęciach.  

 

11. Uczestnik ma obowiązek: przestrzegania zaplanowanego rozkładu dnia, dbania o czystość 

oraz ład i porządek w całym otoczeniu i miejscu odbywania zajęć, przestrzegania regulaminu.  

 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubiony podczas zajęć sprzęt 

elektroniczny, np. telefony komórkowe i inne rzeczy wartościowe uczestników.  

 

13. Jednostki organizujące zajęcia nie zapewniają dziecku wyżywienia podczas ich trwania. 

 

14. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na realizację zajęć zaplanowanych poza siedzibą 

organizatorów w celu zorganizowania spacerów, gier terenowych itp.  

 



15. W przypadku nagminnego łamania regulaminu uczestnik w pierwszej kolejności 

otrzymuje upomnienie ustne organizatora zajęć, następnie o złamaniu regulaminu zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun. W przypadku dalszego niestosowania się do regulaminu 

uczestnik otrzyma zakaz uczestnictwa w akcji „Ferie w Warce 2015”.   

 

16. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka na fotografiach 

wykonanych podczas zajęć w ferie.  

 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wcześniej ustalonej tematyki  

zajęć w wyniku zaistniałych czynników zewnętrznych lub z innych ważnych  

powodów. 
 

18. Podpisanie regulaminu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego punktów.  
 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA „FERIE W WARCE 2015” 

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 
 

 

Wiek dziecka 
  

 

Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 

 

 

Kontakt do rodzica/opiekuna 

 

 

 

Informacje dodatkowe o 

dziecku (alergie/choroby itp.) 

 

 

 

 

□ Dziecko będzie odbierane z zajęć przez rodzica/opiekuna 

□ Dziecko wraca do domu samodzielnie 

 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższym regulaminem. Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka w zajęciach podczas ferii w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce, 

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Miejsko-

Gminnej Bibliotece Publicznej w Warce. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych moich i mojego 

dziecka/podopiecznego w związku z jego uczestnictwem w zajęciach letnich zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z 1997 roku z późniejszymi zmianami.  

 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

………………………………………… 


