
REGULAMIN 

 „ZIMOWY WYPOCZYNEK-ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE” 

 W KARTUSKIM CENTRUM KULTURY 

 
Organizator zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie Kartuskiego Centrum 
Kultury w Kartuzach ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy 
Zajęcia polegać będą na organizacji zajęć rozwijających dla dzieci i młodzieży. 
1. Regulamin „Zajęć Rozwijających” obowiązuje: 

• wszystkich uczestników zajęć, 

• rodziców i opiekunów, 

• kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców zajęć. 
2. Organizacja:  
Zajęcia odbywać się będą w terminie od 11-15 lutego 2019r. od poniedziałku do piątku przez 
w godzinach od 9:00 do 15.00.  
Pobyt na zajęciach jest odpłatyny: 
Koszt 70 zł. od osoby, cena zawiera: 

Instruktorzy zajęć od godz. 10.00-14.00 

Wyjazd na wycieczkę i warsztaty, materiały dydaktyczne do zajęć, ubezpieczenie. 

Za dodatkową odpłatnością w wysokości 20 złotych, istnieje możliwość 

zapewnienia opieki w godzinach: 9.00-10.00 i  w godz. 14.00 -15.00 
3. Zapisu można dokonać tylko za przekazaniem wypełnionego  prawidłowo formularza 
zgłoszeniowego uczestnika, podpisanego przez Rodzica/Opiekuna/. 
Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona, dlatego po zaakceptowaniu uczestnictwa 
dziecka (formularz zgłoszeniowy ) należy uiścić opłatę za zajęcia na konto organizatora  
Bank PKO BP numer: 50 1020 1866 0000 1702 0061 3125  
4. Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 5-12 lat, Które są podzielone na cztery grupy 
wiekowe.  
5. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców oraz wyznaczonych 
opiekunów zajęć wg harmonogramu. 
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie pobytu 
oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych 
uczestników – odpowiedzialność rodziców . 
7. Organizator nie zaleca przynosić  cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych 
(telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego 
typu przedmioty. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w sytuacjach,  gdy program 
nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora. 
Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia 
firmy ubezpieczającej. 
9. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia 
Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 
10. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców KCK. 
11. Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez 
uczestników. 
12. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne 
do przeprowadzenia zajęć. 



13. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć 
dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w 
zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić 
odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia. 
14. Opiekun ma obowiązek: 

− Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia. 

− Pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki. 

− Sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz 
innych czynności opiekuńczych. 

− Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku. 

− Poszanowania godności każdego uczestnika. 

− Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia 
15. Rodzice: 

− są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z 
planem zajęć. 

− są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca 
transportu na wypoczynek i z powrotem. 

− w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które       
mogą odbierać dziecko z wypoczynku i załączyć je do karty kwalifikacyjnej. 

16. Uczestnicy mają obowiązek: 
− wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia 
− przestrzegać regulaminu 
− dbać o czystość i porządek 
− przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę 
− mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie 
− dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach 
− uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia 

sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 
− Podczas pobytu obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i 

przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to 
uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w 
zajęciach, 

− W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika wypoczynku jego 
Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

− Zgłoszenie dziecka do udziału a w szczególności wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej jest 
jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu „Zajęć Rozwijających”  w 
Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach. 

  

  

  

 


