WAKACYJNY SKWER KULTURY
REGULAMIN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH
w NOK (lipiec – sierpień 2020)
1. Uczestnicy zajęć letnich przebywają pod opieką instruktorów w godzinach zajęć wymienionych
w harmonogramie zajęć wakacyjnych w ramach „Wakacyjnego Skweru Kultury”.
2. Instruktorzy w tym czasie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.
3. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u instruktora.
5. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż 15 minut po zakończeniu zajęć danego dnia.
6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisać
oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka po zajęciach.
7. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach konieczna jest wcześniejsza informacja telefoniczna,
brak takiej informacji wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć i wpisaniem na jego
miejsce kolejnego dziecka z listy rezerwowej.
8. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
c) brać udział w realizacji programu zajęć
d) zachować kulturę i higienę osobistą, czystość: bezwzględnie przestrzegać obostrzeń sanitarnych
zawartych w procedurach Nałęczowskiego Ośrodka Kultury
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne
f) zgłaszać instruktorowi wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku
samodzielnego powrotu do domu)
g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach
h) nie przynosić żadnych przedmiotów na zajęcia, z wyjątkiem materiałów niezbędnych do udziału
w zajęciach
i) zalecamy, aby Rodzice/opiekunowie zapewnili dzieciom jedzenie (w formie przekąsek) i picie na
czas pobytu w NOK
9. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
10. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona, grupy max. 20 osobowe. Uczestnik musi mieć
ukończone 7 lat.
11. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach letnich jest zapisanie dziecka na zajęcia osobiście,
decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Osobiste podpisanie oświadczeń/zgód:
a) Zgody rodzica/opiekuna na udział w zajęciach wakacyjnych
b) Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
(Zał. nr 1 Procedury Funkcjonowania NOK w związku z epidemią koronawirusa)
c) Oświadczenie o sposobie powrotu dziecka do domu po zajęciach
d) Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka na wypadek podejrzenia choroby
(Zał. nr 3 Procedury Funkcjonowania NOK w związku z epidemią koronawirusa)

13. NOK stworzy listę rezerwową dla max. 5-ciu osób.
14. Podpisanie przez rodzica/opiekuna zgody na udział dziecka w zajęciach jest równoznaczne z
akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu

