
Regulamin akcji „Wakacje z MCK 2020” 

 

1. Organizatorem akcji „Wakacje z MCK 2020” jest Mieroszowskie Centrum Kultury 

w Mieroszowie, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów. 

 

2. Uczestnikami akcji „Wakacje z MCK 2020” mogą być dzieci i młodzież od 7 do 18 

r. ż. 

 

3. Grupa Uczestników na każdych zajęciach może liczyć do 15 osób. 

 

4. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji „Wakacje 

z MCK 2020”. 
 

5. Regulamin akcji obowiązuje wszystkich Uczestników. 
 

6. Warunkiem uczestniczenia dziecka w akcji „Wakacje z MCK 2020” jest złożenie 

prawidłowo wypełnionego oświadczenia przed każdymi zajęciami. 
   

7. W związku z pandemią COVID-19 każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania 

przy sobie: 

-  maseczki ochronnej 

-  rękawiczek ochronnych 

-  środków do dezynfekcji rąk 

-  wypełnionego i podpisanego przez opiekuna prawnego oświadczenia dołączonego 

do niniejszego Regulaminu 

-  numeru telefonu do rodziców/opiekunów prawnych 

 

8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny  

i  bezpieczeństwa oraz zachowania dystansu społecznego w związku z COVID-19. 
 

9. Uczestnicy akcji pozostają pod stałą opieką Organizatora , od poniedziałku do piątku 

w godzinach wyznaczonych przez Organizatora. 
 

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dziecka po zakończonych 

zajęciach. 
 

11. W przypadku, gdy dziecko odbierane będzie przez inne osoby, należy 

poinformować o tym Organizatora dostarczając podpisaną zgodę, z imieniem 

i nazwiskiem osoby odbierającej dziecko. 
 

12. Samodzielny powrót dziecka jest możliwy po złożeniu u Organizatora akcji 

pisemnego oświadczenia przez rodzica/opiekuna. 
 

13.  Rodzice/opiekunowie prawni odpowiedzialni są: 

- za bezpieczną drogę dziecka na zajęcia i z powrotem, (dowóz i odbiór dziecka 

odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt rodziców/opiekunów), 



- za pisemne poinformowanie Organizatora akcji o problemach zdrowotnych swojego 

dziecka i przyjmowanych lekach. 

 

14. Wszystkie zajęcia w ramach akcji „Wakacje z MCK 2020” prowadzone są 

bezpłatnie. 
 

15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka 

w jedzenie, picie, odpowiednie ubranie stosowne do warunków atmosferycznych 

i przewidzianych zajęć. 
 

16. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego 

zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. 
 

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika akcji odpowiedzialność ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni. 
 

18. Uczestnicy akcji mają obowiązek: 

-  przestrzegania zleceń sanitarnych w związku  z pandemią COVID-19 

-  podporządkowania się poleceniom Organizatora, 

-  przestrzegania ramowego harmonogramu zajęć 

-  brania czynnego udziału w programowych zajęciach, 

-  posiadania obuwia i stroju sportowego, 

-  postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki, 

-  przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie, 

-  szanowania rzeczy własnych i kolegów, 

-  przestrzegania ogólnych zasad BHP i PPOŽ., 

-  natychmiastowego powiadomienia Organizatora akcji o zaistniałych problemach 

i wypadkach, 

-  zapoznania się wraz z rodzicami/opiekunami z programem, regulaminem oraz 

bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi akcji „Wakacje z MCK 2020”,. 
 

19. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia: 

-  opiekunów prowadzących zajęcia edukacyjne, 

-  realizacji zajęć zgodnych z programem akcji, 
 

-  natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika akcji 

o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych, 



-  infrastruktury do realizacji programu akcji, z zachowaniem zasad BHP i ppoż. 
 

20. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na 

zajęcia przez uczestników. 
 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, podyktowanych 

szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu. 
 

22. Samowolne oddalenie się dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń 

wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w akcji. 
 

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
 

 


