,
REGULAMIN
programu edukacyjnego pn. LATO ZE SZTUKĄ organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu
w Filii nr 11 - Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA, przy ul. Bolesława Krzywoustego 286, 51-312 Wrocław
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
(7-12 lat) w formie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej pn. Lato ze sztuką.
2. Organizatorem programu edukacyjnego Lato ze sztuką jest Miejska Biblioteka Publiczna we
Wrocławiu.
3. Zajęcia odbywać się będą w Filii nr 11 - Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA, przy ul. Bolesława
Krzywoustego 286, 51-312 Wrocław, zwanej dalej CBK FAMA oraz w innych miejscach wskazanych w
programie przez Organizatora.
1.

§2
Prawa i obowiązki uczestników
1. Uczestnikiem programu Lato ze sztuką może być wyłącznie dziecko w wieku 7-12 lat.
2. Dziecko uznaje się za uczestnika w momencie dopełnienia formalności przez jego rodzica/opiekuna
prawnego, tj.: po złożeniu podpisanej karty zgłoszenia w biurze CBK FAMA, przy ul. Bolesława
Krzywoustego 286, 51-312 Wrocław stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, uiszczeniu
opłaty za udział w programie oraz przedstawieniu dowodu ubezpieczenia dziecka od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
3. Każdego dnia uczestnik programu Lato ze sztuką powinien:
a) być przygotowany do warunków pogodowych (zwłaszcza podczas wycieczek),
b) posiadać odpowiednie obuwie (w razie potrzeby obuwie zmienne),
c) posiadać stój dopasowany do zajęć (strój sportowy i obuwie zmienne podczas zajęć ruchowych, okrycie
na zajęcia plastyczne),
d) posiadać prowiant oraz wodę.
4. Do podstawowych praw uczestników programu należy:
a) uczestniczenie w zajęciach i wycieczkach przewidzianych w programie,
b) korzystanie z jednego ciepłego posiłku dziennie,
c) korzystanie z pomocy opiekunów.
5. Do podstawowych obowiązków uczestników i ich opiekunów należy:
a) poinformowanie Organizatora programu o ewentualnych dolegliwościach dziecka oraz stosowanych
przez niego lekach,
b) niezwłoczne powiadomienie Organizatora programu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa/
nieobecności dziecka z innych przyczyn,
c) przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscach pobytu dotyczących między innymi: stosowania
urządzeń elektrycznych, zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, itp.,
d) przestrzeganie Regulaminu programu Lato ze sztuką,
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż., dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych,
f) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom instruktorów i opiekunów,
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7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

g) przestrzeganie harmonogramu zajęć danego dnia,
h) szanowanie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, pomocy dydaktycznych oraz własności
innych uczestników,
i) przestrzeganie zasad kultury wobec opiekunów i innych uczestników,
j) zachowanie higieny osobistej, ładu i czystości na terenie budynku CBK FAMA.
Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.
W trakcie zajęć w CBK FAMA, wyjść lub wyjazdów zabrania się samowolnego oddalania się od grupy.
Samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie
poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie Regulaminu programu Lato ze sztuką będzie karane
upomnieniem lub naganą. W ostateczności Organizator ma prawo odmowy dalszego udziału dziecka w
zajęciach. W sytuacji takiej zwrot kosztów za pozostałą część programu nie przysługuje.
Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów w czasie zajęć zgodnie z harmonogramem.
Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscu zbiórek oraz odbierania dzieci z zajęć.
Do zajęć nie będą dopuszczane dzieci w trakcie infekcji wirusowych lub bakteryjnych.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie zdrowych dzieci.
Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do budynku CBK FAMA i z
powrotem.
Dowóz i odbiór dzieci odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.
Jeżeli rodzic wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka z CBK FAMA do domu, musi wyrazić zgodę na
piśmie.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie zajęć.
Organizator nie zaleca przynoszenia na zajęcia cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony,
laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
§3
Terminy i płatności
1. Nabór do programu rozpoczyna się w dniu 27.06.2017r. i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.
2. Program organizowany jest od poniedziałku do piątku w dniach 28.08.2017-01.09.2017, w godz. 10.0015.00.
3. Koszt udziału w programie edukacyjnym Lato ze sztuką to 180,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt
zł brutto).
4. Płatności za udział w zajęciach dokonać należy przelewem na rachunek Miejskiej Biblioteki Publicznej
we Wrocławiu, nr 28 1020 5226 0000 6202 0416 0776 lub gotówką w biurze CBK FAMA. W tytule
przelewu należy podać nazwę programu: Lato ze sztuką, imię i nazwisko uczestnika, którego dotyczy
opłata, wiek uczestnika oraz tel. i e-mail opiekuna (np. Lato ze sztuką, Antek Kowalski, 9 lat, tel. 607 77
77 77, mamaantka@mail.pl). Na prośbę uczestnika Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
wystawia faktury, po podaniu danych na adres: biuro@fama.wroc.pl
5. Płatności za udział w Lecie ze sztuką należy dokonać najpóźniej do dnia 31.07.2017r., w przeciwnym
razie Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenia z listy uczestników.
6. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie. W przypadku nieutworzenia lub rozwiązania
grupy w wyniku braku wystarczającej ilości osób, wniesione opłaty zostaną zwrócone.
7. CBK FAMA nie zwraca opłat za udział w programie w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć
przez uczestnika lub w przypadku wyproszenia go z powodu niewłaściwego zachowania.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie edukacyjnym Lato ze sztuką najpóźniej 7 dni
przed jego rozpoczęciem istnieje możliwość zwrotu opłaty po wyrażeniu zgody Organizatora.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie edukacyjnym Lato ze sztuką w trakcie jego
trwania zwrot opłaty nie przysługuje.
§4
Ubezpieczenie uczestników
1.

Uczestnicy programu edukacyjnego Lato ze sztuką obowiązani są do posiadania ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującego co najmniej cały okres trwania programu. Brak
przedłożenia Organizatorowi stosownego dowodu ubezpieczenia stanowi podstawę do odmowy
dopuszczenia uczestnika do udziału w zajęciach.
2. W przypadku uczestników - uczniów objętych umową ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków przez szkołę, wystarczającym dowodem ubezpieczenia jest dowód wykupienia stosownej
polisy przez szkołę wraz z zaświadczeniem wydanym przez szkołę, iż uczestnik objęty jest tym
ubezpieczeniem.
3. W przypadku uczestnika - ucznia nieobjętego ubezpieczeniem przez szkołę odpowiedzialność za
ubezpieczenie uczestnika ponosi rodzic podpisując stosowne oświadczenie, oraz przedkładając
Organizatorowi dowód wykupienia stosownej polisy ubezpieczeniowej.

