REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY IM. ZBIGNIEWA HERBERTA
W PABIANICACH
„Wakacyjna przygoda z kulturą angielską”
MOK 2020

1. Organizatorem zajęć w czasie wakacji 2020 jest Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa
Herberta w Pabianicach.
2. Zajęcia odbywać się będą w Sali widowiskowej MOK, w godzinach od 9:00 do 12:30 od
poniedziałku do piątku w cyklach pięciodniowych :
I – 29.06.2020 – 03.07.2020
II – 06.07.2020 – 10.07.2020
III – 13.07.2020 – 17.07.2020
3. Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku 6 – 10 lat.
4. O wpisie na listę uczestników decyduje uregulowana opłata za wybrany tydzień oraz złożenie
w sekretariacie MOK wypełnionej deklaracji kwalifikacyjnej uczestnika.
5. Zapisy przyjmowane są tylko na cały wybrany tydzień zajęć.
6. Wypełnione deklaracje uczestnika przyjmowane są codziennie od 8:00 do 16:00
w sekretariacie MOK dostarczone osobiście od dnia 22.06.2020r.
7. Koszt tygodniowego kursu wynosi 210,- zł
8. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność wnoszonych opłat aż do wyczerpania limitu
wolnych miejsc. Deklarację uczestnictwa wypełnia opiekun prawny dziecka i dostarcza
osobiście.
9. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, stacjonarnie według
opracowanego harmonogramu z zachowaniem odpowiednich zasad higieny wymaganych
w obecnym czasie.
10. Za nieobecność dziecka w trakcie tygodnia zajęć organizator nie zwraca poniesionych
kosztów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć jeżeli nie zgromadzi wymaganej ilości
uczestników lub z powodu ewentualnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
12. Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach nie zapewnia stałych
posiłków, jedynie drobne przekąski, ciepłe napoje i wodę mineralną.
13. Rodzice proszeni są o przygotowanie suchego prowiantu, własnego, rozpoznawalnego kubka
do picia oraz maseczki zabezpieczającej usta i nos oraz dopilnowanie aby dziecko nie

zabierało ze

sobą

rzeczy wartościowych

i

cennych,

wychowawcy

nie

ponoszą

odpowiedzialności za ich zagubienie lub zniszczenie.
14. Uczestnik zajęć bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku Miejskiego Ośrodka
Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach.
15. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa
oraz wszelkich regulaminów w miejscu pobytu.
16. W razie nagannego zachowania się uczestnika zajęć ( nie stosowanie się do poleceń lektorów
i opiekunów, wulgarne zachowanie, itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników,
bez zwrotu kosztów.
17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika w trakcie zajęć odpowiada prawny opiekun dziecka.
18. Ubezpieczenie obejmuje dzieci tylko w trakcie zajęć.
19. Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla wszystkich uczestników zajęć
„Wakacyjna przygoda z kulturą angielską” MOK 2020, którzy wyrażą zgodę na uczestnictwo.

Podpis uczestnika

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

……………………

…………………………………

Pabianice, dnia …………………………

