REGULAMIN
FERII ZIMOWYCH 2017

w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
ORGANIZATOR
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec , ul. Józefa Piłsudskiego 2A, Czarny
Dunajec
CELE ZAJĘĆ
kształtowanie wzorców kulturalnego i zdrowotnego spędzania czasu wolnego, zwiększenie
ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
MIEJSCE I TERMINY
Sala Widowiskowa CKIP (remiza OSP Czarny Dunajec - od poniedziałku do piątku w dniach
30.01.2017r. - 10.02. 2017r. w godz. 1000 - 1400
- Godz. 1000 - 1200 uczniowie szkół podstawowych (dzieci w wieku przedszkolnym mogą
uczestniczy
w zajęciach z opiekunem prawnym)
- Godz. 1200 - 1400 uczniowie szkół gimnazjalnych
WARUNKI UCZESTNICTWA W FERIACH ZIMOWYCH












Każdy uczestnik ferii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Należy stosować się do wewnętrznego regulaminu obiektu i zajęć prowadzonych przez
instruktora.
W pierwszym dniu przyjścia na zajęcia każde dziecko, musi posiadać pisemne
oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (Oświadczenie
dostępne na stronie internetowej CKiP: www.ckip.org lub w sekretariacie CKiP), za
wyjątkiem tych którzy uczestniczą w zajęciach z opiekunem prawnym.
Na terenie Ośrodka obowiązuje wszystkich obuwie zamienne.
Należy punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy
wartościowe pozostawione podczas pobytu.
Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
uczestnika podczas pobytu.
Uczestnikowi ferii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren Ośrodka bez wiedzy
instruktora oraz należy stosować się do poleceń pracowników CKiP.
Uczestnik ferii musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia
sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast
poinformować o tym instruktora.
Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia
oraz powrót do domu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ferii zimowych zastrzega sobie prawo odwołania zajęć sportowo-rekreacyjnych
oraz wprowadzenia nowych terminów bez podania przyczyny.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego
dziecka ………………………………………………………………………………….………
w feriach zimowych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie drogi do placówki i z
powrotem.
Data i miejsce urodzenia dziecka:............................................................................................
Imiona rodziców:............................................................................................................................
Adres zamieszkania:......................................................................................................................
Telefon kontaktowy ………………………………………….

Zapoznałem się regulaminem ferii zimowych oraz sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy
dostępnym na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń CKiP.

………………………………
podpis opiekuna

OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych
dotyczy dziecka……………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:

danych osobowych mojego dziecka, wizerunku mojego dziecka w związku z jego udziałem w ofercie
zagospodarowania czasu wolnego podczas ferii zimowych 2015r. zgodnie z Ustawa o Ochronie
Danych Osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

………………………….
miejscowość, data

…………………………………………….
podpis rodzica(opiekuna prawnego)

