
 

Положення 
про участь у заняттях 

Літній табір WARKA 
під час літніх канікул 2022 р. в: 

Комунальному закладі культури «Dworek na Długiej» у Варці 

Центрі спорту і відпочинку у Варці 

музеї ім Казимира Пуласького у Варці 

Міській Комунальній бібліотеці у Варці 

 

1. Умовою для участі в заняттях під час літніх канікул 2022 року є надання батьками / 

опікуном заповненої інформаційної картки про дитину, ознайомлення з цими 

правилами та їх дотримання. Ненадання заповненої картки призведе до відмови у 

допуску дитини до занять. З 28 серпня ви можете завантажити та заповнити 

інформаційну картку у комунальному закладі культури «Dworek na Długiej» після 

підтвердження реєстрації на заняття. Картка заповнюється одноразово і діє на весь 

період літніх занять. Одна картка дійсна для всіх заходів. 

a) У разі проблем зі здоров’ям дитини, батьки / опікуни, зазначені у декларації, 

зобов’язані негайно усно повідомити про ситуацію організатора. 

b) З погляду на безпеку учасників та організатора, організатор має право не 

прийняти дитину з заявленими проблемами зі здоров’ям чи іншими проблемами. 

2. Літні заняття розраховані насамперед для дітей, які проживають або навчаються в ґміні 

Варка, які народилися в 2010-2016 роках. Один день у заняттях може брати участь 

максимум 30 дітей (за винятком, наприклад, автобусних екскурсій). Участі у заняттях 

має передувати реєстрація. 

3. Запис на заняття: 

• записи на всі заняття приймаються лише за телефоном (тел. +48 794 247 512) в 

комунальному закладі культури «Dworek na Długiej»,  

• реєстрація буде відкрита по понеділках з 9:00 у тиждень, що передує початку 

наступного тижня занять (набір розпочнеться з 27 червня 2022 р.), 

• у разі відмови від участі в заняттях необхідно негайно повідомити про цей факт 

комунальний заклад культури «Dworek na Długiej» не пізніше ніж до 9:00 в день 

занять. 

4. Усі організовані заходи є безкоштовними. 

5. Батьки зобов’язані вказати в картці учасника номер телефону, найкраще мобільний. 

Цей номер буде використовуватися для можливого екстреного зв’язку. 

6. Заняття проводяться з 12:00 до 15:00 з 4 липня по 29 серпня (понеділок –п'ятниця). 

Батьки зобов’язані привести дитину на заняття не пізніше 10 хвилин після початку 



занять. Якщо дитину приведуть пізніше, її можуть не допустити до занять (залежно від 

характеру занять, організованих у певний день, та кількості учасників). 

7. Дитину належить приводити до місць проведення занять у визначений день (Дворик, 

CeSiR, Орлик, стадіон, басейн, бібліотека, музей) відповідно до розкладу. 

8. Для планових поїздок необхідна попередня згода на виїзд в офісі комунального закладу 

культури «Dworek na Długiej» не пізніше ніж за 4 дні до запланованого виїзду. 

9. У разі, якщо батьки / опікун надали згоду на те, щоб дитина самостійно залишила місце 

занять після їх закінчення, учасник не має права залишати приміщення без 

повідомлення опікуна, який організовує заняття. 

10. Якщо батьки / опікун не дав згоди на повернення додому самостійно, дитина не може 

самостійно покидати територію після закінчення занять. 

11. Учасник зобов’язаний: дотримуватись запланованого розпорядку дня, дбати про 

чистоту та порядок у всьому навколишньому середовищі та місці проведення занять, 

дотримуватися регламенту. 

12. Учаснику заборонено: вживати психостимулятори, застосовувати насильство щодо 

колег та друзів, присутніх на уроці. 

13. У разі частого порушення регламенту учасник спочатку отримає усне попередження від 

організатора занять, потім батьки / опікуни будуть сповіщені про порушення правил. У 

разі подальшого недотримання регламенту учаснику буде заборонено брати участь в 

акції «Літній табір WARKA». 

14. Організатори не несуть відповідальності за майно, втрачене під час занять, наприклад 

мобільні телефони та інші цінні речі учасників. 

15. Підрозділи, які організовують заняття, не забезпечують дитину харчуванням під час 

занять. 

16. Батьки / опікуни погоджуються на здійснення заходів, запланованих поза місцем 

знаходження організаторів з метою організації прогулянок, польових ігор тощо. 

17. Батьки / опікуни погоджуються на публікацію зображення дитини на фотографіях, 

зроблених під час занять.  

18. Організатори залишають за собою право змінювати раніше визначену тематику занять 

в результаті зовнішніх факторів або з інших важливих причин. 

19. Підписання регламенту рівносильно прийняттю всіх його пунктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата та підпис одного з  батьків/опікуна 

 

             …………………………………………….... 

 


