Regulamin akcji „Lato Legionowo” 2018
w Filii Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Targowej 65
i w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Norwida 10 w Legionowie.
Termin i harmonogram akcji:
1. Akcja odbywa się w dwóch placówkach MOK
– w placówce MOK przy ulicy Targowej 65 – w terminie 2 – 27 lipca 2018,
akcja dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat;
– w placówce MOK przy ulicy Norwida 10 - w terminie 30 lipca – 24 sierpnia 2018,
akcja dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat.
2. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 16.00.
Zapisy i opłaty:
1. Zapisy na akcję rozpoczynają się 7 czerwca 2018 r. w naszych placówkach:
- MOK, ul. Targowa 65, w godz. 18.00 – 20.00;
- MOK, ul. Norwida 10, w godz. 19.00 – 21.00.
Zapisać dziecko można wyłącznie osobiście w podanych wyżej miejscach i terminach.
2. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo w zapisach mają dzieci mieszkające w
Legionowie.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka na akcję jest dostarczenie wypełnionej przez rodziców lub
opiekunów prawnych karty uczestnictwa do biura placówki, w której dziecko będzie brało
udział w zajęciach oraz uiszczenie opłaty.
4. Opłata za jeden tydzień udziału w akcji wynosi 150 zł.
5. Opłaty przyjmowane są
- w dniach 8 – 20 czerwca w przypadku dzieci młodszych, uczestniczących w akcji przy ul.
Targowej 65
- w dniach 2 – 20 lipca w przypadku dzieci starszych, uczestniczących w akcji przy ul. Norwida
10.
6. Opłaty przyjmowane są w kasie MOK, ul. Norwida 10, w godz. pracy kasy MOK lub przelewem
na konto: 43 1560 0013 2361 7970 9000 0001 - „tytułem”: imię i nazwisko dziecka, placówka
(MOK Norwida lub MOK Targowa) oraz tydzień pobytu. (I , II, III lub IV)
7. Wpłaty nie podlegają zwrotom w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach lub
rezygnacji w trakcie akcji.
Zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach akcji
1. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców w godzinach ustalonych przez
organizatora, tj. 10.00 – 16.00.
2. Odbiór dziecka z akcji możliwy jest tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów lub
osoby pisemnie przez nich upoważnione.
3. Dziecko może wracać samodzielnie do domu po wcześniejszy złożeniu pisemnego
oświadczenia przez rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Uczestnicy akcji nie mogą opuszczać samodzielnie placówki lub miejsc spotkań.
5. Rodzic lub prawny opiekun oddaje dziecko pod opiekę instruktora oraz odbiera dziecko
zgłaszając się do instruktora.
6. Za szkody spowodowane przez dziecko, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub
prawni opiekunowie.
7. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć z akcji Lato
Legionowo 2018 na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie.

Obowiązki uczestników:
1. Przestrzegać regulaminu akcji.
2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów p. poż.
3. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów.
4. Przestrzegać harmonogramu dnia.
5. Brać udział w realizacji programu akcji.
6. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
7. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników.
8. Bez zgody wychowawcy nie oddalać się od grupy.
9. Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków.
10. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.
Obowiązki organizatora
1. Zapewnienie opieki we wskazanych godzinach.
2. Zapewnienie sprzętu i pomocy do zajęć.
3. Organizowanie zajęć odpowiadających wiekowi dziecka.
Uczestnicy mają prawo do:
1. Spokojnego wypoczynku.
2. Udziału w zajęciach i wycieczkach organizowanych podczas akcji,
3. Korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
akcji, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Postanowienia końcowe
1. Placówka nie odpowiada za rzeczy zagubione i zniszczone przez uczestnika.
2. Nieprzestrzeganie regulaminu akcji przez uczestnika skutkować będzie
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem z udziału w akcji bez
zwrotu kosztów pobytu.
3. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor MOK.

