Regulamin warsztatów dla dzieci
„Twórcze wakacje 2020”
1. Organizatorem cyklu letnich warsztatów pod wspólnym tytułem „Twórcze wakacje 2020” jest Gryfiński Dom Kultury w
Gryfinie (ul. Szczecińska 17) oraz jego filie w Pałacyku pod Lwami w Gryfinie i w świetlicach wiejskich na terenie gminy Gryfino.
2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym, choć instruktorzy mogą zastrzec w informacji o proponowanych
przez siebie warsztatach, że swoje zajęcia kierują dla dzieci starszych niż 7-letnie.
3. Udział dzieci w warsztatach jest nieodpłatny. W wyjątkowych sytuacjach instruktor w porozumieniu z dyrektorem Gryfińskiego Domu Kultury może podjąć inną decyzję, ale w informacji o swoich warsztatach na stronie internetowej Gryfińskiego
Domu Kultury - www.gdk.com.pl winien umieści klauzulę, że zajęcia są płatne oraz podając kwotę.
4. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia organizatora o chęci uczestniczenia dziecka w warsztatach
telefonicznie (w przypadku warsztatów organizowanych w Gryfinie, w odpowiednim sekretariacie placówki - w budynku głównym przy ul. Szczecińskiej 17 lub w Pałacyku pod Lwami) lub osobiście (w przypadku świetlic wiejskich) najpóźniej na trzy
dni przed wybranymi warsztatami.
5. Dziecko podczas trwania warsztatów pozostaje pod opieką instruktora. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest przyprowadzać i odbierać dziecko z miejsca odbywania się warsztatów.
6. Organizator zobowiązuje rodziców lub opiekunów prawnych do dostarczenia pierwszego dnia pięciodniowego cyklu warsztatów wypełnionego dokumentu zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeń dotyczących
COVID-19. Dokument dostępny jest na stronie internetowej www.gdk.com.pl oraz dysponuje nim każdy instruktor prowadzący zajęcia.
7. Organizator nie podejmuje się przyjęcia na zajęcia dziecka, które jest chore/przeziębione i mogłoby zarazić pozostałe
dzieci.
8. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź
zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych osób uczestniczących w warsztatach, otrzyma ostrzeżenie, a
rodzic/opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W szczególności niedozwolone jest: samodzielne opuszczanie
sali zajęć i oddalanie się od grupy podczas zajęć w plenerze bez zgody osoby instruktora i niestosowanie się do jego poleceń,
szczególnie w zakresie obostrzeń dotyczących koronawirusa.
9. W przypadku powtarzania się sytuacji wymienionych w pkt. 7, organizator ma prawo wykluczenia uczestnika z udziału w
zajęciach.
10. Rodzic/opiekun prawny dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez dzieci będące pod jego opieką.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami wynikającymi z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub poleceń instruktorów prowadzących warsztaty. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie, na którym organizowane są warsztaty.
12. Pracownicy organizatora nie są uprawnieni do podawania dziecku lekarstw, napojów lub posiłków, chyba że są to potrawy przygotowane podczas warsztatów.
13. Organizator informuje i przestrzega, że środki i materiały wykorzystywane w trakcie warsztatów mogą wywołać alergię u
uczestników, za co organizator nie bierze odpowiedzialności.
14. Regulamin obowiązuje od 29 czerwca 2020 r. Uczestnicy i rodzice/opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do
niniejszego regulaminu i poleceń osób prowadzących warsztaty.

