
 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH 2021                                                                                         

w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach 

1. Organizatorem zajęd wakacyjnych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach, ul. Harcerska 1. 
 

2. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży  w wieku 7 - 12 lat. 
 

3. Oferta zajęd wakacyjnych składa się z 4 - jednotygodniowych turnusów. Zajęcia realizowane będą  
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Organizator nie zapewnia wyżywienia – jedzenie oraz napoje organizuje 
Rodzic/Prawny opiekun. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi 110,00 zł i pokrywa koszty udziału dziecka  
w organizowanych wycieczkach oraz zakup materiałów do realizacji warsztatów. Organizator nie zwraca pieniędzy 
w związku z ewentualną nieobecnością Uczestnika. Koszt turnusu będzie zwracany tylko w sytuacji, gdyby  
z przyczyn niezależnych od Organizatora zajęcia się nie odbyły. 
 

4. Zgłoszenie udziału w zajęciach wakacyjnych jest przyjmowane wyłącznie na pisemnej karcie zgłoszenia 

(do pobrania ze strony mdksw.pl oraz w placówce) w godzinach pracy sekretariatu MDK w terminie  
od 14 do 23 czerwca 2021 r. i przyjmowane wyłącznie wraz z ustaloną wpłatą pokrywającą koszt udziału  
w zajęciach (pkt. 3). 
 

5. Rodzic/ Opiekun prawny dziecka określa na karcie zgłoszenia wybrany termin zajęd - spośród  
4 - jednotygodniowych turnusów. Dziecko może wziąd udział  w dowolnej liczbie turnusów. 
a. zapisy dokonywane są na cały tydzieo (turnus). 
b. w ramach turnusu będą utworzone dwie grupy (po 12 osób). Podziału na grupy dokonuje Organizator  

(nie ma możliwości zmiany grupy). 
 

6. Rodzice/ Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem do miejsca 
zamieszkania po zakooczonych zajęciach. 
 

7. Jeżeli Rodzice/ Opiekunowie nie wyrażają zgody na samodzielny powrót dziecka z zajęd do domu,  
są zobowiązani złożyd stosowne oświadczenie na karcie zgłoszenia. Odbiór dziecka z zajęd Rodzic/ Opiekun  
zgłasza każdorazowo nauczycielowi prowadzącemu. Rodzic/ Opiekun przejmuje odpowiedzialnośd za dziecko 
bezpośrednio po zakooczeniu zajęd i zobowiązuje się do punktualnego odbierania dziecka z placówki.  
 

8. W czasie zajęd wakacyjnych dziecko przebywa pod opieką wyznaczonych nauczycieli MDK od godziny  
9:45 do 13:00. MDK nie bierze odpowiedzialności za uczestników przed rozpoczęciem zajęd oraz po ich 
zakooczeniu. 
 

9. Uczestnicy zajęd wakacyjnych mają obowiązek: 
a. podporządkowania się poleceniom nauczycieli i  przestrzegania norm dobrego zachowania się i etyki. 
b. brania czynnego udziału w zajęciach. 
c. natychmiastowego powiadamiania nauczyciela prowadzącego o zaistniałych wypadkach. 
d. przestrzegania zasad BHP oraz „Procedur Bezpieczeostwa w warunkach epidemii COVID-19 obowiązujących  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach”, dostępnych na stronie internetowej Placówki. 
 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione na zajęcia przez Uczestników. 
 

11. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiadają Rodzice/ Opiekunowie. 
 

12. Organizator zapewnia: 
a. realizację zajęd zgodnie z programem oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną  
b. materiały edukacyjne do realizacji warsztatów  
c. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wycieczek. 
 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zajęd, wynikających  
z nieprzewidzianych okoliczności (losowych) niezależnych od organizatora. 
 

14. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Młodzieżowego Domu Kultury. 
 

15. Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach wakacyjnych jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu 
oraz „Procedur Bezpieczeostwa w warunkach epidemii COVID-19 obowiązujących w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Świętochłowicach”. 


