
REGULAMIN   

Pojechane ferie 2017 

 13–24 lutego 2017 r. 

Ferie zimowe dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat 

w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

1. Każdy uczestnik akcji Pojechane ferie 2017  jest zobowiązany do przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

2. O przyjęciu uczestnika decyduje:  

- rezerwacja i opłacenie wybranego udziału w wybranym tygodniu zajęć online na 

www.dkkadr.waw.pl lub telefoniczna rezerwacja wejściówki (zakup w Domu Kultury 

Kadr)    

- wiek 7–12 lat  

3. Pierwszeństwo wstępu na zajęcia mają osoby, które wniosły pełną opłatę za wybrany 

tydzień. Sprzedaż wejściówek jest prowadzona w miarę wolnych miejsc. 

4. Odpłatność za poszczególne opcje wynosi odpowiednio: tydzień zajęć (dowolne 

godziny; zajęcia trwają od 8.00 do 16.00): 100 zł za osobę, wejściówka jednodniowa: 

30 zł. 

5. Każdy uczestnik ma obowiązek:  

a) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć; 

b) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie; 

c) stosować się do poleceń instruktorów i pracowników Domu Kultury Kadr; 

d) niestosowanie się do poleceń instruktorów i pracowników Domu Kultury Kadr 

może skutkować usunięciem z zajęć; 

e) przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w DK Kadr. 

6. Każdy uczestnik ma prawo wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze 

wszystkimi problemami do instruktorów oraz pracowników Domu Kultury Kadr. 

7. Podczas prowadzonych zajęć/warsztatów instruktor odpowiada za bezpieczeństwo 

uczestników. 

8. Za szkody spowodowane przez nieletniego odpowiada rodzic/prawny opiekun. 

9. Dom Kultury Kadr zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z 

wizerunkiem uczestników akcji Pojechane Ferie 2017 zarejestrowanych podczas 

warsztatów i zajęć dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, umieszczenie na stronie 

http://www.dkkadr.waw.pl/


internetowej www.dkkadr.waw.pl, w serwisach Instagram, Facebook oraz YouTube 

wyłącznie w celach zgodnych z prowadzoną działalnością przez Dom Kultury Kadr, 

zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity – D. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ze zm.).  

10. Warunkiem udziału w akcji Pojechane Ferie 2017 jest akceptacja niniejszego 

regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna (podpis na wydruku), wypełnienie 

deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia, czy dziecko będzie samo wracało do 

domu, czy będzie osobiście odbierane przez rodzica. 

 

http://www.dkkadr.waw.pl/

