REGULAMIN
Akcji „Ferie w Kadrze, czyli w 10 dni dookoła świata”
15 – 26 stycznia 2018 r.
Ferie zimowe dla dzieci 7 – 13 lat
w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
1. Każdy/a uczestnik/czka akcji „Ferie w Kadrze, czyli w 10 dni dookoła świata” jest
zobowiązany/a do przestrzegania niniejszego „Regulaminu”.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do akcji „Ferie w Kadrze, czyli w 10 dni dookoła świata”
jest:
a) opłacenie wybranego karnetu on-line poprzez stronę www.dkkadr.waw.pl lub
bezpośrednio w kasie w Recepcji Domu Kultury „Kadr”;
b) zakupienie wybranego pakietu do 12 stycznia 2018 r., o ile nie wyczerpały się pakiety;
c) wiek 7 – 13 lat.
O przyjęciu dziecka decyduje kolejność wpłat.
3. W ramach akcji „Ferie w Kadrze, czyli w 10 dni dookoła świata” można wybrać jeden
pakiet z pośród następujących:
3.1. pakiety dla dzieci w wieku 7 – 9 lat:
a)

„Etnoprzygoda”;

b) „O empatii”;
c)

„Wyprawa do ameryki południowej”;

d) „Twórcze podróże małe i duże”;
3.2. pakiety dla dzieci w wieku 10 – 13 lat::
a) „W 10 dni dookoła świata”;
b) „W głowie się nie mieści”.
4. Odpłatność za poszczególne pakiety wynosi:
W przypadku dzieci w wieku 7 – 9 lat:
a) 170 zł za 1 tydzień (uczestnictwo w 1 tygodniu ferii: 15.01 – 19.01.2018 lub 22.01 –
26.01.2018) za 1 os. – cena zawiera opiekę nad dzieckiem w godz. 7.30 – 16.30, w
tym 4 godz. warsztatów artystycznych;
b) 280 zł za 2 tygodnie (uczestnictwo w 2 tygodniach ferii w dniach:: 15.01 –
19.01.2018 oraz 22.01 – 26.01.2018) – cena zawiera opiekę nad dzieckiem w godz.
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–

7.30

16.30,

w tym 4 godz. warsztatów artystycznych;
W przypadku dzieci w wieku 10 – 13 lat:
c) 100 zł za 1 tydzień (uczestnictwo w 1 tygodniu ferii: 15.01 – 19.01.2018 lub 22.01 –
26.01.2018) za 1 os. – cena zawiera 4 godz. warsztatów artystycznych w godz. 10.00
– 14.30;
d) 180 zł za 2 tygodnie (uczestnictwo w 2 tygodniach ferii w dniach:: 15.01 –
19.01.2018 oraz 22.01 – 26.01.2018) za 1 os. – cena zawiera 4 godz. warsztatów
artystycznych w godz. 10.00 – 14.30.
5. Dom Kultury Kadr (Organizator) zastrzega, że nie dokonuje zwrotu wniesionych opłat za
pakiet. Dopuszcza jednak, że może dokonać ewentualnego zwrotu tejże opłaty w
przypadku trudnego, udokumentowanego przypadku losowego zgłoszonego na piśmie w
Dziale Księgowości.
6. Grupy zajęciowe w każdym z pakietów planowo będą liczyć maksimum 12 os., Jednak
Dom Kultury Kadr zastrzega sobie, że zajęcia w poszczególnych pakietach zostaną
uruchomione przy zebraniu się minimum 8 os. W przypadku zebrania się mniej niż 8 os.
w grupie zajęciowej określonego pakietu Organizator zastrzega sobie możliwość
dołączenia tych osób do grupy z innego pakietu i zwiększenie jej limitu do maksimum 16
osób.
7. Każdy uczestnik/czka ma obowiązek:
a) brać udział w działaniach i warsztatach programowych, które trwają odpowiednio dla
wybranego pakietu w godzinach 10.00 – 14.00 lub 7.30 -16.30.
b) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć;
c) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie;
d) stosować się do poleceń instruktorów/ek i pracowników/czek Domu Kultury Kadr;
e) niestosowanie się do poleceń instruktorów/ek i pracowników/czek Domu Kultury
Kadr może skutkować usunięciem z zajęć bez możliwości zwrotu płatności;
f) przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Domu Kultury Kadr.
8. Rodzic/Opiekun Prawny jest zobowiązany do punktualnego przyprowadzania dziecka do
sali zajęciowej i odbierania z niej.
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9. Dom

Kultury

Kadr

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

bezpieczeństwo

dzieci

pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć w ramach akcji „Ferie w
Kadrze, czyli w 10 dni dookoła świata”.
10. Każdy

uczestnik/czka

może

zwracać

się

z

problemami

do

instruktorów/ek

i pracowników/czek Domu Kultury Kadr.
11. Podczas prowadzonych działań/warsztatów instruktor/ka odpowiada za bezpieczeństwo
uczestników.
12. Za szkody spowodowane przez nieletniego odpowiada Rodzic/Opiekun Prawny.
13. Dom Kultury Kadr zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań wideo i zdjęć z
wizerunkiem uczestników akcji „Ferie w Kadrze, czyli w 10 dni dookoła świata”
zarejestrowanych podczas warsztatów i zajęć dla potrzeb promocyjnych i reklamowych,
umieszczenie na stronie internetowej www.dkkadr.waw.pl, na stronie Facebook oraz You
Tube 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.).
14. Warunkiem udziału w akcji „Ferie w Kadrze, czyli w 10 dni dookoła świata” jest
akceptacja niniejszego „Regulaminu” przez Rodzica/Opiekuna Prawnego wypełnienie
„Deklaracji

uczestnictwa

wraz

z

oświadczeniem”

przez

Rodzica/Opiekuna

Prawnego/Upoważnioną Osobę (Załącznik nr 1).
15. Rodzic/Opiekun Prawny jest zobowiązany wypełnić i zostawić „Deklarację uczestnictwa
wraz z Oświadczeniem" w Recepcji Domu Kultury Kadr do dn. 12 stycznia 2018 r.
16. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym „Regulaminie” podejmuje Dyrektor Domu
Kultury Kadr.
17. Rodzic/Opiekun Prawny akceptuje warunki przedstawione w powyższym regulaminie i
zgadza się na ich stosowanie.
18. Rodzic/Opiekun Prawny wyraża zgodę na przetwarzanie jego i jego dziecka danych
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Domu Kultury Kadr
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
Nr 133 poz. 883 z 1997 r.)

3

Załącznik nr 1

Deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem
1

Informacje o dziecku

Imię:

Nazwisko:

2

Wiek:

Adres zamieszkania

Ulica/Nr domu/ lokalu

Miejscowość

Imię i nazwisko
Rodzica/ów
i/lub
Opiekuna/ów
prawnego/ych

3

Numer/y telefonu/ów kontaktowego/ych oraz adres/ów e-mailowych Rodzica/ów i/lub
Opiekuna/ów Prawnego/ych

Tel.

E-mail:

Tel.

E-mail:

4.
1.
2.

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna Prawnego* (* niepotrzebne skreślić)
Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w programie akcji „Ferie
w Kadrze, czyli w 10 dni dookoła świata”.
Oświadczam, że moje dziecko nie posiada alergii/jest alergikiem/czką* (* niepotrzebne skreślić). W
przypadku
posiadania
alergii
przez
dziecko,
prosimy
o
wymienienie
alergenów……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………

2. Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze
w Domu Kultury Kadr i podczas powrotu do domu. W związku z tym:
a) wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu**
b)
upoważniam
do
odbioru
mojego
dziecka
po
………………………………………………………………………………………………………
c)
dziecko
odbierać
będą
Rodzic/e
lub/i
Opiekun/owie
………………………………………………………………………………
** prosimy niepotrzebne skreślić, a właściwe wypełnić
Miejscowość, data ……………………………………..
Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego……………………………………………………………
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na

zajęcia

zajęciach**
Prawny/i**

