
Załącznik nr.1 do Zarządzenia nr 4
Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury z dnia 30 stycznia 2017r.

REGULAMIN ZIMOWYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury w dniach 13.02.2017r. — 24.02.2017r.

Instruktorzypodczas trwania ZIMOWYCH WARSZTATÓWARTYSTYCZNYCHdokładają wszelkich starań,
by stworzyć uczestnikomjak najlepsze warunki do aktywnego udziału w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny ipożyteczny.
1.Organizatorem ZIMOWYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCHjest Nadarzyński Ośrodek Kultury.
2.Zimowe warsztaty artystyczne odbywają się w dwóch opcjach. Opcja I: od godz. 8-00-16:00, w tym uczestnicy
otrzymują obiad 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środęi piątek) — koszt 160 zł. tygodniowo, Opcja II- od godz.
10:00-16:00, uczestnicy nie otrzymują obiadu — koszt 120zł. tygodniowo.
3.Obiady przygotowuje firma cateringowa i nie ma możliwości wyboru menu.
4. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 7 do 11 lat
5. Opiekun prawny jest zobowiązany, podczas zapisu, do okazania legitymacji szkolnej z wpisanym numerem
PESEL dziecka -tylko na tej podstawie możliwe jest zapisanie na warsztaty, oraz do uiszczenia stosownej
opłaty zgodnie z wybraną opcją.
6. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką instruktorów od godz. 8.00 do godz.16.00. lub od godz. 10:00-
16:00 w dniach 13.02-17.02.2017 r. oraz.20.02-24.02.2017 r.
7. Organizator nie zapewnia opieki dzieciom przebywającym na terenie Ośrodka Kultury w przypadku
OPCJI I - przed godz. 8:00 i po godz. 16:00 oraz w przypadku OPCJIII - przed godz. 10:00 i po godz. 16:00.
8. Opiekunowie prawnisą zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania uczestnika warsztatów.
9. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu opiekunowie prawni są zobowiązani podpisać stosowne
oświadczenie.
10. Uczestnicy warsztatów mają prawo do:
a) udziału we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych w czasie trwania warsztatów,
b) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu warsztatów,
8. Uczestnicy mają obowiązek:
a) szanować innych uczestników warsztatów, instruktorów oraz pracowników NOK.
b) podporządkowaćsię poleceniom instruktorów,
c) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
d) brać udział w realizacji programu warsztatów,
e) przestrzegać zasad higieny osobistej oraz schludny wygląd
f) szanować mienie Organizatora
8) kulturalnie zachowywaćsię podczas spożywania posiłków,
h) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
11. Samowolne oddaleniesię od grupy, niesubordynacja, niewykonywanie poleceń instruktorów, wulgarne
zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności
wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia
dziecka z listy uczestników warsztatów, bez zwrotu należności za niewykorzystane dni.
12.Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są opiekunowie prawni
13. Opiekunowie prawni zobowiązanisą do zaopatrzenia dzieci w kanapki oraz wodę.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze oraz inne rzeczy wartościowetj. telefony komórkowei
inny sprzęt elektroniczny przyniesiony na warsztaty.
15. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka przez Nadarzyński Ośrodek
Kultury w mediach elektronicznych, prasie, broszurach, ulotkach w celu promocji działalności NOK.
16. Warunkiem uczestnictwa dziecka w ZIMOWYCH WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH jest akceptacja
niniejszego regulaminu oraz wypełnienie przez opiekunów prawnych karty uczestnictwa w tym wyrażenie zgody na
ratowanie zdrowiei życia dziecka, będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

czytelny podpis opiekunaprawnego


