REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
„KREATYWNA ZIMA”

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie i programie warsztatów
ze względu na warunki pogodowe lub z przyczyn innych, niezależnych od organizatora.
14. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych

1. Organizatorem warsztatów jest Fabryka Umysłu z siedzibą

o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

w Łomży, przy ul. Małachowskiego 4 lok. 5, zwana dalej „Fabryką”,

15. Obiad wliczony jest w cenę warsztatów. Dzieci przynoszą ze sobą drugie śniadanie (prosimy

reprezentowana przez Katarzynę Zając-Malinowską.

o powstrzymanie się lub zdecydowane ograniczenie słodyczy).

2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Fabryki, a także w instytucjach takich jak Akademia Sportu Medyk
i innych przewidzianych programem.

16. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do:
a. punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z warsztatów;

3. Warsztaty „Kreatywna Zima” przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-9 lat. W przypadku rodzeństw,

b. zapewnienia uczestnikom wygodnego stroju, adekwatnego do warunków atmosferycznych

udział mogą wziąć również 6-latki.

w danym dniu;

4. Grupa liczy od 8 do 16 osób.
5. Uczestnik

warsztatów

c.

pozostaje

pod

stałym

nadzorem

opiekunów/prowadzących

zajęcia

w godzinach 9.00-15.00.
6. Rodzic/opiekun

prawny

pozostałej kwoty najpóźniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć – brak drugiej wpłaty będzie
odpowiada

za

bezpieczeństwo

dziecka

w

drodze

do

Fabryki

i z powrotem.
poinformować o tym opiekunów i zostawić pisemne upoważnienie w Fabryce.
we

wszystkich

zajęciach,

wyjściach

i

ratunkowego w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu dziecka.
innych

aktywnościach

przewidzianych

w programie;

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego terminu warsztatów ze względu
na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku zwracane są koszty poniesione przez

b. wnoszenia próśb, skarg i uwag do programu warsztatów;

rodzica/prawnego opiekuna.

poszanowania swoich poglądów i przekonań;

19. Dane Państwa i Państwa dzieci przetwarzane są przez nas zgodnie z Polityką Prywatności dostępną

d. uwzględnienia przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wybranych aktywnościach,

na naszej stronie. Po zakończeniu warsztatów dane wrażliwe zwracane są rodzicom/opiekunom

e. uwzględnienia nietolerancji pokarmowych i alergii w planowanych posiłkach.

prawnym i nie są w żaden sposób archiwizowane w Fabryce.

9. Uczestnicy mają obowiązek:

20. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje upomnieniem, a w przypadku braku zmiany zachowania,

a. przestrzegać ramowego programu dnia;
b. podporządkować

się

poleceniom

wykluczeniem dziecka z uczestnictwa w dalszej części warsztatów. W takich przypadkach nie są
opiekunów

służącym

realizacji

programu

zajęć

i zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników;
c.

rozpoczęciem – w przeciwnym wypadku opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona.
17. Rodzic/prawny opiekun zgadza się/nie zgadza się (niepotrzebne skreślić) na wezwanie pogotowia

8. Uczestnicy warsztatów „Kreatywna Zima” mają prawo do:

c.

oznaczał rezygnację z uczestnictwa w zajęciach;
e. zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa dziecka w warsztatach najpóźniej na 2 tygodnie przed ich

7. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego, należy

a. udziału

podania numeru telefonu, pod którym będzie dostępny podczas pobytu dziecka w Fabryce;

d. wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł w momencie zapisania na warsztaty oraz

zwracane koszty zajęć.
21. Zależy nam przede wszystkim na komforcie i bezpieczeństwie naszych podopiecznych. Dlatego też

brać udział w aktywnościach przewidzianych programem warsztatów o ile nie ma do tego

powtarzające się zachowanie agresywne, nękanie i inne zachowanie antyspołeczne uczestnika

przeciwskazań zdrowotnych;

będzie skutkowało wykluczeniem go z dalszego udziału w warsztatach. Koszty zajęć nie będą

d. szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przed dzieci odpowiadają ich

zwracane.

rodzice/prawni opiekunowie);
e. zachowywać kulturę osobistą i przestrzegać norm społecznych w stosunku do innych
uczestników, opiekunów i innych osób zaangażowanych w organizację zajęć;
f.

przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść.

10. Uczestnikom zabrania się samodzielnego oddalania się od grupy.
11. Podczas warsztatów dzieci nie korzystają z urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe,
odtwarzacze muzyki, tablety, itp.). Rodzice/prawni opiekunowie mogą w każdej chwili skontaktować
się z opiekunami.
12. Organizator

nie

Łomża, ................. 2018 r.

..............................................................................
/podpis rodzica/prawnego opiekuna/

odpowiada

za

rzeczy

zgubione

przez

uczestników

podczas

zajęć

oraz za zniszczenie tych rzeczy przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby dziecko nie miało
przy sobie cennych urządzeń takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki, itp.

