
Regulamin Zimowej Fabryki Zabaw 

 

Wakacyjna Fabryka Zabaw w Domu Kultury Świt 28 stycznia-8 lutego 2019 roku 

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia „Zimowej Fabryki Zabaw” jest zapisanie dziecka 

na listę uczestników oraz wniesienie opłaty za zajęcia. 

2. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. 

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez DK „ŚWIT” przy ulicy 

Wysockiego 11 jest akceptacja niniejszego regulaminu, wypełnienie Deklaracji 

uczestnictwa w raz z oświadczeniem (załącznik nr 1) i wniesienie stosownych opłat do 

dnia 24 stycznia 2019 roku. 

 

II. Płatności za zajęcia 

1. Koszt: 46 zł za dzień przy zapisie na wszystkie zajęcia, 51 za dzień przy zapisie na 

krócej (dodatkowo 10 zł dla osób, które chcą skorzystać z zajęć świetlicowych). 

2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 

III. Miejsce oraz czas zajęć 

1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez 

dział imprez Domu Kultury Świt.  

IV. Nieobecności  

1. Dom Kultury Świt (organizator) zastrzega, że nie dokonuje zwrotu  wniesionych opłat. 

Dopuszcza jednak, że może dokonać zwrotu opłaty w sytuacji, udokumentowanego 

przypadku losowego, np. choroba dziecka. Zgłoszenie nieobecności spowodowane 

przypadkiem losowym musi być jednak zgłoszone najpóźniej w dniu nieobecności, 

przed rozpoczęciem zajęć tzn. do godz. 9:00. Późniejsze zgłoszenia nie będą brane 

pod uwagę. 

2. O nieobecności uczestnika rodzic-opiekun może powiadomić Dom Kultury Świt 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 



3. W przypadku wątpliwości dotyczących  odpłatności za zajęcia, rozstrzyga je, na 

podstawie niniejszego Regulaminu, dział imprez a w szczególnych przypadkach 

Dyrektor DK „ŚWIT”. 

V. Pozostałe postanowienia 

1. Zajęcia trwają w dniach od 28 stycznia do 8 lutego 2019 roku w dni powszednie w 

godzinach 9:00-15:00 

2. Rodzic może pozostawić dziecko pod opieką pracowników Domu Kultury Świt na 

świetlicy w godzinach 8:00-9:00 oraz 15:00-16:00 po uiszczeniu dodatkowej opłaty. 

3. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka po zajęcia tzn. o godz. 15:00 lub 16:00, 

jeżeli dziecko zostało zapisane na świetlicę. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony, zgubiony lub ukradziony 

sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, aparaty fotograficzne 

itp.) przyniesiony przez uczestników. 

5. Z przyczyn niezależnych od organizatora plan zajęć może ulec zmianie. 

6. Rodzice/ opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego 

zachowania uczestnika, szczególnie o naruszeniu zasad bezpieczeństwa. 

Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w 

zajęciach.  

7. Opiekun niepełnoletniego uczestnika zajęć powinien wskazać osoby odbierające 

dziecko po zajęciach (załącznik nr 1 do regulaminu). Oświadczenia są w posiadaniu 

opiekuna, który może przekazać dziecko wyłącznie osobie wyznaczonej przez 

opiekuna. 

8. Dom Kultury Świt nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci 

pozostawione bez opieki przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu. 

9. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzja o ich 

rozstrzygnięciu należy do Dyrektora DK „ŚWIT”. 

10. Podpisanie regulaminu oznacza akceptację zasad prowadzenia zajęć w Domu Kultury 

Świt,  programu oraz cennika opłat. 

 

 

 

……….…....................................................................  
Podpis rodzica lub opiekuna 

 


