
REGULAMIN FERII ZIMOWYCH W WIEJSKIM DOMU KULTURY W UHOWIE 2017

1. Organizatorem FERII jest Wiejski Dom Kultury w Uhowie.

2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych w wieku od lat 7 do 12. W 
sporadycznych przypadkach mogą być przyjęte na zajęcia dzieci 6-letnie na własną 
odpowiedzialność rodziców.

3. Niedozwolone jest uczestniczenie w zajęciach dzieci chorych.

4. Podstawą zapisu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia i uiszczenie bezzwrotnej opłaty.

5. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach WDK w godzinach od 10:00 do 
14:00. 

6. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w programie.

7. Dom Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć.

8. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Domu Kultury i po skończonych zajęciach do domu 
odpowiedzialność ponoszą rodzice.

9. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia 
oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.

10. Uczestnikom zabrania się: wychodzenia z budynku w czasie zajęć (np. do sklepu), używania 
wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody instruktora prowadzącego dany blok
zajęć, stosowania przemocy wobec innych.

11. Zapisanie dziecka na „Ferie zimowe w WDK Uhowo” jest równoznaczne z akceptacją 
programu i wyrażeniem zgody na udział dziecka we wszystkich jego formach.

12. Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni 
opiekunowie.

13. Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko.

14. Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia, spożywanie posiłku następuje tylko o wyznaczonej 
porze lub za zgodą instruktora.

15. Obowiązuje obuwie zmienne i strój nie krępujący ruchów.

16. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są 
zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w karcie zgłoszeniowej.

17. W karcie zgłoszeniowej rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych 
potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka. 

18. Za wyraźne naruszenie obowiązujących zasad i regulaminów uczestnik może zostać skreślony z
listy uczestników bez prawa odwołania się.


