Regulamin akcji „Zima w mieście 2019”
w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach
1. Regulamin podczas zajęć zimowych obowiązuje wszystkich uczestników i opiekunów.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej.
3. Podstawą uczestnictwa dziecka w zajęciach, jest zapisanie go przez przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego, zwanych dalej „opiekunami” na listę uczestników, czytelne wypełnienie
karty zgłoszenia oraz podpisanie stosownych oświadczeń oraz zapoznanie się z regulaminem zajęć.
4. Zajęcia stacjonarne odbywają się w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach,
11-22.02.2019 r. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach od 10.00 do 14.00.
Podczas zajęć uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów.
5. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczną drogę dziecka do placówki i powrót do miejsca
zamieszkania.
6. Dowóz i odbiór dziecka – uczestnika zajęć zimowych odbywa się we własnym zakresie i na własny
koszt opiekunów.
7. Opiekunowie odbierający dziecko mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z zajęć
u instruktorów MDK „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach.
8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, opiekunowie są zobowiązani to zaznaczyć
na karcie zgłoszenia.
9. Uczestnicy zajęć letnich mają obowiązek:
a) podporządkowania się poleceniom instruktorów prowadzących zajęcia,
b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
d) posiadania obuwia zmiennego,
e) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
f) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
g) szanowania rzeczy własnych i kolegów,
h) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,
i) natychmiastowego powiadomienia instruktora o zaistniałych problemach i wypadkach,
j) zapoznania się wraz z opiekunami z programem zajęć letnich, regulaminem
oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi akcji „Zima w mieście”.
10. Za szkody wyrządzone przez dziecko, odpowiadają opiekunowie.
11. Za samowolne oddalenie się dziecka od instruktorów, niewykonywanie poleceń, jak również
nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać skreślony z listy zajęć.
12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników.
13. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach zobowiązuje się do zapewnienia:
a) ciepłych i zimnych napojów dla dzieci,
b) wykwalifikowanej opieki instruktorskiej,
c) realizacji zajęć zgodnych z programem,
d) materiałów do zajęć,
e) natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów uczestnika zajęć o zaistniałych
wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
f) infrastruktury do realizacji programu zajęć z zachowaniem zasad BHP i ppoż.
17. Podpisanie karty zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez opiekunów.

