REGULAMIN AKCJI „AKTYWNE LATO 2022”
ORGANIZOWANEJ PRZEZ
MIEJSKIE CENTRUM SPORTU W ZĄBKACH SP. Z O.O.
§1
Postanowienia wstępne
1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników akcji zobligowani są do wypełnienia karty kwalifikacyjnej uczestnika
i zapoznania się z Regulaminem akcji.
2. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do opłaty za uczestnika (500,- PLN / jeden tydzień – 5 dni
roboczych) w momencie składania karty uczestnika, w wyznaczonym terminie – zgodnie z zał.nr 1 Regulaminu akcji.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić rezygnację z uczestnictwa z akcji najpóźniej 3 dni przed
rozpoczęciem akcji „Aktywne Lato 2022”
4. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00 do godz.16:00.
5. Odbiór uczestników akcji możliwy jest tylko przez osoby wcześniej wskazane przez rodziców / prawnych opiekunów
w karcie kwalifikacyjnej.
6. Uczestnik samodzielnie może wracać do domu, po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia przez
rodziców / prawnych opiekunów.
7. Opuszczenie jednostki przez uczestnika zostanie odnotowane na liście obecności.
§2
Obowiązki uczestników:
1. Przestrzegać Regulaminu akcji „Aktywne Lato 2022”
2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i p. poż..
3. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika i wychowawców.
4. Przestrzegać harmonogramu dnia.
5. Brać udział w realizacji programu.
6. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
7. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników.
8. Bez zgody wychowawcy nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się od grupy.
9. Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków.
10. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.
§3
Uczestnicy mają prawo do:
1. Spokojnego wypoczynku.
2. Udziału w organizowanych zajęciach i imprezach podczas trwania akcji.
3. Korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu akcji, zgodnie z ich przeznaczeniem.
§4
Postanowienia końcowe
1. Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach nie odpowiada za rzeczy zagubione i zniszczone przez uczestnika.
2. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
3. Nieprzestrzeganie Regulaminu akcji „Aktywne Lato 2022” przez uczestnika skutkować będzie upomnieniem
a w ostateczności wykluczeniem z udziału w akcji.
4. W przypadku nieprzestrzegania zasad właściwego zachowania w grupie (zachowania agresywne, zagrażające
zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, nierespektowanie poleceń i uwag wychowawców) dziecko może być skreślone
z listy uczestników akcji „Aktywne Lato 2022”.
W takim przypadku rodzic nie ma prawa zwrotu kosztów udziału dziecka w zajęciach w ramach akcji.

