Regulamin

ZIMOWISKO 2018 w Domu Kultury „Sabat”

I. Uczestnicy Zimowiska:
1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7-miu do 14-stu lat.
II. Termin zajęć:
Zimowisko 2018 odbywa się w terminach:
I turnus w dn.12.02-16.02.2018r, II turnus w dn.19.02- 23.02.2018r. w godz.10.0015.00 .W dniach 15.02 i 22.02 (czwartek) od 9.30-15.00
III. Zasady zapisów i opłaty:
a/. Zapisu uczestników na tygodniowy turnus Zimowiska 2018 dokonują ich
opiekunowie telefonicznie lub osobiście w pok.17 Domu Kultury Sabat” w g.08.00-16.00

b/. Opiekunowie wypełniają kartę uczestnika, która znajduje się na
stronie Domu Kultury „Sabat”- adres www.dksabat.pl lub w pok.17
c/.Opłata za tygodniowy turnus wynosi:
160 zł brutto- dzieci ze SM Wichrowe Wzgórze
180 zł brutto- dzieci z innych osiedli
którą należy dokonać najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć I lub II turnusu w
kasie lub na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Wichrowe Wzgórze” 25-408 Kielce
ul.J.N.Jeziorańskiego 73 RB S.A.O/KIELCE nr 48 1750 1110 0000 0000 0111 0586
/w dyspozycji opłaty : imię i nazwisko dziecka, dokładny adres, który turnus/
d/.Zwrotu opłaty za Zimowisko 2018 dokonuje się w uzasadnionych przypadkach
/choroba dziecka/ minimum za trzy dni nieobecności.
IV. Codzienny czas zajęć w trakcie Zimowiska 2018
a/.Zbiórka uczestników codziennie o godz.10.00 w sali 15 z wyjątkiem 15.02 i 22.02
godz.9.30.
b/. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką wychowawców w godz.10.00-15.00
(w dn.15.02 i 22.02 od godz.9.30-15.00)
c/.Uczestnicy Zimowiska obowiązkowo przynoszą obuwie sportowe w wyznaczone dni
oraz strój kąpielowy w dzień wyjazdu na krytą pływalnię.
d/. Dokładny program dostępny dla uczestników 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
każdego turnusu w pok. nr 17.
e/. Uczestnicy Zimowiska nie mogą oddalać się od grupy.
V. Prawa uczestników:
a/.Uczestnicy mają prawo do spokojnego wypoczynku i udziału we wszystkich
zajęciach, wycieczkach organizowanych podczas turnusu.
b/.wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć turnusu.
VI. Obowiązki uczestników i odpowiedzialność ich opiekunów:
a/.Uczestnicy mają obowiązek : bezwzględnie podporządkować się poleceniom
wychowawców, przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, brać udział w realizacji
programu Zimowiska , zachować kulturę i higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
szanować mienie, pomoce dydaktyczne.
b/.Opiekunowie uczestników Zimowiska 2018 w Domu Kultury „Sabat” mają obowiązek
odebrać dzieci codziennie po zajęciach lub zgłosić ich samodzielny powrót do domu.
c/Opiekunowie mają obowiązek przekazać wychowawcy pisemną informację o
problemach zdrowotnych dziecka /jeżeli takie istnieją/.
d/.Dziecko zapisane na Zimowisko musi posiadać ubezpieczenie NW.
VII. Kadra Zimowiska
a/. Wychowawcy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
b/.Wychowawcy dołożą wszelkich starań aby stworzyć uczestnikom zajęć Zimowiska
jak najlepsze warunki do wypoczynku ,umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu grupy.
VIII. „Karta uczestnika” stanowi załącznik do Regulaminu.

