Mysłowice, 30.12.2019 r.
R E G U L A M I N „FERIADA 2020”
ZASADY UCZESTNICTWA DZIECKA w ZAJĘCIACH
1. Opiekunowie na zajęciach „FERIADA 2020” posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
i dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne
uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
2. „FERIADA 2020” jest organizowana od 13 stycznia do 24 stycznia 2020 r., w placówkach MOK: Grunwaldzka,
Brzezinka, Brzęczkowice, Wesoła (Szkoła Podstawowa nr 15).
3. „FERIADA 2020” będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00.
4. „FERIADA 2020” skierowana jest do uczniów szkoły podstawowej w wieku 7 – 12 lat. Program obejmuje zarówno
zajęcia stacjonarne, jak i wycieczki.
5. Cennik opłat za udział w „FERIADA 2020” jest następujący;
- 100 zł/tydzień
- obowiązują zniżki dla rodzeństwa – 10 zł rabatu dla rodzeństwa za tydzień,
- obowiązują zniżki dla rodzin 3+ - 25% rabatu dla każdego dziecka.
6. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu płatności za zajęcia w przypadku absencji dziecka.
7. Gwarancją udziału w „FERIADA 2020” jest dopełnienie wszelkich formalności podczas zapisywania
uczestnika na listę, tj. zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie karty kwalifikacyjnej, klauzuli informacyjnej
dotyczącej wykorzystania wizerunku i jego przetwarzania oraz dokonanie płatności. Procedura zapisów potrwa
do wyczerpania miejsc. Zapisy do grup prowadzone są w w/w filiach MOK.
8. Uczestnicy „FERIADA 2020” mają prawo do:
- spokojnego wypoczynku,
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas „FERIADA 2020”
- korzystania ze wszystkich atrakcji,
- wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć.
9.Uczestnicy „FERIADA 2020” mają obowiązek:
- przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ochrony ppoż.,
- trzymać się blisko grupy i opiekunów,
- słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna,
- szanować cudzą i osobistą własność,
- doceniać i szanować pracę innych,
- szanować innych uczestników oraz przedstawicieli organizatora,
- dokonać opłat wg cennika.
10. Bezwzględnie zakazane jest:
- samowolne oddalanie się z terenu MOK oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy,
- używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne,
- przynoszenia wszelkiego rodzaju używek i środków odurzających,
- bicie, popychanie innych uczestników zajęć,
- spożywanie jedzenia i picia podczas zabawy.
11.Organizator zajęć nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (mp4, telefony komórkowe itp.),
pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik zajęć zabierze ze sobą na zajęcia.
12.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych, w tym: skreślenie z listy
uczestników„FERIADA 2020” oraz niezwrócenie płatności za niewykorzystaną część opłaconych dni w przypadku
rażącego łamania zasad uczestnictwa na zajęciach.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie „FERIADA 2020”.
14. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

15. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest pozostawić nr telefonu, z którym organizator będzie mógł się
kontaktować w sytuacjach pilnych i w razie zaistnienia nagłego wypadku. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest
mieć, przez cały czas pozostawania dziecka w MOK, włączony tel. komórkowy i obowiązany jest go niezwłocznie
odebrać.
16. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko na zajęcia i odbierać z placówki po ich
zakończeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do / z placówki.
Zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Akceptujemy zapisy regulaminu.
…………………………………………………
….................................................
(czytelny podpis uczestnika zajęć w MOK)

(podpisy rodzica / opiekuna)

Karta kwalifikacyjna
„FERIADA 2020”
Termin ................................................................................. Filia: ............................................................
Dane dziecka i rodziców/opiekunów:
o imię i nazwisko dziecka:
o numer PESEL dziecka:
...............................................................................................
……....................................................................
o data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………
o adres: ...................................................................................................................................................................
...........................................................................
o telefon (domowy/komórkowy/do pracy):

…….....................................................................
o imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna:

Informacje rodziców/opiekunów o dziecku:
o czy w ostatnim czasie u dziecka wystąpiły (proszę podkreślić):
drgawki, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, bóle głowy, szybkie męczenie
inne (proszę wymienić) ……………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................
o czy dziecko jest chore: TAK. NIE
jeśli tak, to na co: ................................................................................................................................................
o czy zażywa leki: TAK .NIE
jeśli tak, to jakie: ..................................................................................................................................................
o czy dziecko jest uczulone TAK .NIE
jeśli tak, to na co: ................................................................................................................................................
o czy dziecko jest nadpobudliwe TAK. NIE
o czy dziecko jest nieśmiałe TAK. NIE
o czy ma trudności w nawiązywaniu kontaktów TAK .NIE
o inne uwagi o usposobieniu dziecka: .....................................................................................................................
……………………………………………………………………….......................................................................
Postanowienia:
o W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka wyrażam zgodę na jego leczenie szpitalne, zabiegi
diagnostyczne, operacje.
o Stwierdzam, że podałem(-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu
właściwej opieki.
o Oświadczam, iż znane mi są warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach „FERIADA 2020”, regulamin
i program
o Upoważniam wymienione osoby do odbioru dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................
data, czytelny podpis rodzica / opiekuna

