REGULAMIN Ferii Zimowych 2019 w Centrum Kultury Rondo
Organizatorem ferii jest Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp.
Uczestnikami ferii mogą być dzieci w wieku 6 - 12 lat
Uczniowie powinni posiadać ważną legitymację szkolną.
Uczestnicy ferii przebywają pod opieką kadry prowadzącej zajęcia
w godzinach od 9:00 do 13:00 /w dni wyjazdowe w godzinach wyjazdów.
5. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze od 21 do 25 stycznia 2019 r.
6. Zapisy i zgłoszenia są przyjmowane od dnia 7.01.2019 do wyczerpania miejsc.
7. W karcie zgłoszeniowej rodzice/opiekunowie mają obowiązek poinformować
o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka.
8. Każdy rodzic bądź opiekun składa pisemną zgodę na wyjazdy dziecka.
9. Opłata w wysokości 100 zł pobierana jest w dniu zapisu dziecka na ferie. Opłata
zawiera koszty wyjazdów, biletów wstępu, warsztat oraz II śniadanie.
10. Nie uwzględnia się zapisów telefonicznych.
11. Liczba miejsc na ferie jest ograniczona.
12. Uczestnictwo w zajęciach/wycieczkach organizowanych przez CK Rondo jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika w materiałach
promocyjnych (zdjęcia na stronie www, sprawozdania, informacje do prasy, fb itp.).
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Każdy z uczestników wycieczki zobowiązany jest do:
13. Zabrania kanapki, przekąski, wody min.
14. Przyjścia na zbiórkę 10 min przed planowanym wyjazdem,
15. Wykonywania poleceń oraz dostosowania się do nakazów i zakazów wydawanych

przez organizatorów (opiekunowie, przewodnicy, kierowca, instruktorzy),
16. Przestrzegania zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
17. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez zgody opiekuna/kierownika
wycieczki,
18. Zachowywania się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może
mieć wpływ na bezpieczeństwo innych,
19. Szanowania cudzej własności,
20. Do przestrzegania regulaminów danych obiektów,
21. Informowania opiekunów o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych,
22. Zgłaszania opiekunom objawów złego samopoczucia,
23. Dbania o ład i porządek w miejscach pobytu,
24. Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów, instruktorów i innych osób.
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad bezpieczeństwa będą
wyciągnięte konsekwencje.

