REGULAMIN
Zajęć półkolonijnych w okresie letnim 2022 r.
W Centrum Kultury Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6
Filia Dom Muz Podmurna, ul.Podmurna 1/3
Filia Dom Muz Rudak, ul. Okólna 169
Filia Dom Muz Podgórz, ul. Poznańska 52
Wychowawcy podczas trwania zajęć półkolonijnych dokładają wszelkich starań, by
stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne
uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas
wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
2. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką wychowawców w godzinach określonych w
kartach kwalifikacyjnych uczestników.
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani
napisać oświadczenie.
5. Uczestnicy mają prawo do:
a) spokojnego i bezpiecznego wypoczynku;
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych w
Dworze Artusa i w Filiach Domu Muz;
c) korzystania z wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
zajęć.
6. Uczestnicy mają obowiązek:
a) podporządkować się poleceniom wychowawców;
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
c) brać udział w realizacji programu zajęć;
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne – za szkody wyrządzone przez dziecko,
materialne odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie;
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;
g) nie oddalać się bez wiedzy opiekuna-instruktora od grupy;
h) przestrzegać Regulaminu, bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania z
transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
i) nie stosować przemocy wobec innych uczestników zajęć oraz nie używać
niecenzuralnych słów;
j) stosować się do aktualnych wytycznych epidemiologicznych.
7. Organizator zajęć nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników zajęć, tj.
telefon komórkowy, aparat fotograficzny, tablet zostawiamy w domu.
8. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w
zajęciach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy
uczestników zajęć, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część zajęć, w przypadku
rażącego łamania zasad uczestnictwa.
9. W razie choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego,
rodzice/opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystanie dnia zajęć z

wyjątkiem kosztów już poniesionych przez organizatora.
10. W razie niezebrania odpowiedniej ilości uczestników na turnus tj. Mniej niż 8 osób
organizator zajęć półkolonijnych zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu z
całkowitym zwrotem kosztów.
11. Organizator zajęć półkolonijnych zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości, akceptuję
jego treść i zobowiązuję się do zapłaty za udział dziecka w turnusie.
Toruń, data:...................................................
Czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego: ....................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych
do realizacji zajęć, których organizatorem jest Centrum Kultury Dwór Artusa. Informacja o
ochronie danych osobowych w Dworze Artusa w Toruniu, dostępna jest pod adresem
https://artus.torun.pl/kontakt/

.......................................
miejsce, data

...........................................................
czytelny podpis rodzica lub opiekuna

Centrum Kultury Dwór Artusa informuje, że zakup biletu na wydarzenie stanowi jednoczesną
zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników
wydarzenia (w tym osób niepełnoletnich) w zakresie dokumentacji, reportażu oraz promocji
wydarzeń i instytucji w formie materiałów audio, audiowizualnych i fotograficznych, m.in. na
stronie internetowej instytucji oraz na profilach instytucji w serwisach społecznościowych.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją o wykorzystywaniu wizerunku.
........................................
miejsce, data

............................................................
czytelny podpis rodzica lub opiekuna

Kartę Kwalifikacyjną oraz podpisany regulamin NALEŻY DOSTARCZYĆ DO CENTRUM
KULTURY DWÓR ARTUSA (mailowo skan na adres aleksandra.strzelec@artus.torun.pl)
lub osobiście do Centrum Kultury Dwór Artusa (Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń)
najpóźniej na 5 (pięć) dni roboczych przed udziałem dziecka w wydarzeniu.

