
REGULAMIN                    

„Warsztaty letnie - Letnisko 2021”                                                                                                                                          

  “ Warsztaty letnie - Letnisko 2021” odbędą się w plenerze, na terenie Ogrodu Ducha Gór 

(powierzchnia ogrodu – 4,5549 ha) przy wykorzystaniu architektury Ogrodu (tj. domków i szałasu głównego 

znajdujących się w Ogrodzie). Celem zajęć jest zagospodarowanie uczestnikom twórczo czasu dzięki szerokiej 

ofercie warsztatów i pozostałych działań animacyjnych.  

1. Uczestnicy warsztatów letnich przebywają pod opieką instruktorów i pracowników MOKSiAL-u od 

godz. 9:00 do godz.15:00 (od poniedziałku do piątku), w terminach:                                                                                                   

- I TYDZIEŃ: 05.07.2020r. - 09.07.2021r.                                                                                                                                     

- II TYDZIEŃ: 12.07.2020r.  - 16.07.2021r.                                                                                                                                   

- III TYDZIEŃ: 19.07.2020r. - 23.07.2021r.                                                                                                                                             

-  IV TYDZIEŃ: 09.08. – 13.08.2021r.                                                                                                                                            

- V TYDZIEŃ: 16.08. – 20.08.2021r. 

 2.Uczestnikiem warsztatów letnich może być dziecko w wieku szkolnym, tj. 6 - 12 lat.  

3. Rodzice zapisują dziecko na warsztaty wypełniając formularz zgłoszeniowy, tym samym zobowiązują 

się do dokonania zapłaty za udział dziecka w warsztatach. 

 4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem. W przypadku 

samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani zaznaczyć ten fakt w oświadczeniu.  

5. Opłata za udział w warsztatach wynosi 300 zł za tydzień od osoby (z obiadem) 

  6. Wpłaty za Letnisko należy dokonać przelewem na konto MOKSIAL-u, najpóźniej do 02.07.2021r., tj. 

27 1090 1984 0000 0001 4261 2533  

  7. Zwrot wpłaty za zajęcia następuje w wysokości:                                                                                                                               

a) 80% kwoty wpłaty – przy zgłoszeniu rezygnacji do 7 dni przed terminem turnusu,                                                                 

b) 30% kwoty wpłaty – przy zgłoszeniu rezygnacji poniżej 7 dni przed terminem turnusu.                                        

Zwrot opłaty wyłącznie za okazaniem dowodu zapłaty.  

8. Organizator zapewnia posiłek - obiad dwudaniowy. Nie zapewnia drugiego śniadania ani napojów, 

do tego zobowiązani są rodzice lub opiekunowie.  

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy przynoszone przez dzieci na zajęcia. Prosimy, by uczestnicy nie 

przynosili na zajęcia cennych przedmiotów – np. telefonów oraz pieniędzy. Nie będzie możliwości wychodzenia 

do sklepu podczas zajęć.  

10. Uczestnicy Letniska mają prawo do:                                                                                                                              

a) spokojnego wypoczynku                                                                                                                                                      

b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas pobytu                                 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu                                                       

d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie 

11. Uczestnicy mają obowiązek:                                                                                                                                             

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców                                                                                     

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia                                                                                                                     

c) brać udział w realizacji programu                                                                                                                                                  

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość                                                                                                     



e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne                                                                                                                                        

f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków i w czasie zajęć                                                                       

g) przestrzegać zasad poruszania się po obiekcie i poza nim. 

 12. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności 

wykluczeniem uczestnika z udziału w „Warsztatach letnich - Letnisko 2021 “  

13. Uczestnicy “Letniska 2021 – warsztatów letnich” oraz kadra zobowiązani są do przestrzegania 

“Procedury organizacji zajęć i pobytu odbiorców oferty Ośrodka Kultury na terenie MOKSiAL  w Szklarskiej 

Porębie w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID 19” obowiązującej w MOKSiAL-u.  

14. Organizator dołoży wszelkich starań, by stworzyć dzieciom bezpieczne i  jak najlepsze warunki do 

wypoczynku, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób 

przyjemny i pożyteczny.  

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości akceptuje jego treść.  

 

…………………………………………………………….…                                                ……………………………………………………………….      

imię i nazwisko dziecka                                                                                       imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

 

…………………………………………………………….…                                                ……………………………………………………………….            

tel. do rodzica/opiekuna                                                                                            data i podpis rodzica/opiekuna 


