
REGULAMIN AKCJI FERIE

1. Organizatorem FERII jest Dom Kultury w Łapach. 
2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-7.
3. Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie

https://dkLapy.PL/akcje/ w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIA
4. Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w kasie Domu Kultury, 

wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna KARTY UCZESTNIKA, w ciągu czterech 
dni od daty zgłoszenia.
W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisane
zostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej. 

5. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 40 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 
6. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w 

godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek. 
7. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie. 
8. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów 

prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach 
programowych. 

9. Uczestnikom zabrania się: zażywania środków odurzających, używania 
wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, 
stosowania przemocy wobec innych. W przypadku nie zastosowania się uczestnika 
do w/w wymogów organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia dziecka z listy 
uczestników FERII bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 

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

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

12.Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia. 
13.Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do 

placówki i z powrotem. 
14.W przypadku braku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub 

opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w KARCIE 
UCZESTNIKA. 

15.W KARCIE UCZESTNIKA rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować 
o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka. 

16.Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach bez 
możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 

17.Opłata nie może ona zostać przepisana na innego uczestnika. 
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