Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI LATO 2017
w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21.

I. Dane uczestnika
1.

Imię i nazwisko uczestnika półkolonii – Akcja Lato 2017
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Uczestnictwo w półkoloniach w turnusie (prosimy podkreślić właściwy turnus)
TURNUS I

26.06 – 30.06

TURNUS II 03. 07 - 07.07

TURNUS III

10.07 – 14.07

TURNUS IV 31.07 – 04.08



uczestnik będzie/ nie będzie* samodzielnie uczęszczał do/ z MDK do domu /* niepotrzebne skreślić



uczestnik podczas półkolonii odbierany będzie przez:
/podać imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego/
a) ………………………………………………………..........................................................................
b) ………………………………………………………..........................................................................
c) ………………………………………………………..........................................................................
d) ……………………………………………………………………………………………………….

II Regulamin Uczestnictwa
Uczestnikami Półkolonii – Akcja Lato 2017 są dzieci ze szkół podstawowych, których rodzice /opiekunowie
prawni wypełnili Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz zapoznali się i nie wnieśli zastrzeżeń do
Regulaminu Uczestnictwa.
2. Opiekunami podczas półkolonii jest wykwalifikowana kadra nauczycieli MDK nr 1 z uprawnieniami
pedagogicznymi. Kadra nie posiada uprawnień do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
3. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest stosować się do poleceń nauczycieli MDK nr 1 oraz Regulaminu.
4. Uczestnicy półkolonii to grono przyjaznych i życzliwych sobie koleżanek i kolegów.
5. Podczas półkolonii zabrania się samowolnego opuszczania terenu MDK. Wszystkie wyjścia poza teren MDK
odbywają się w sposób zorganizowany i pod opieką nauczyciela.
6. Do sal wchodzimy razem z nauczycielem i przebywamy w nich w jego obecności.
7. Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu, własnemu mieniu i innych uczestników.
8. Nie uczestniczymy w półkoloniach w przypadku infekcji, choroby zakaźnej lub innych dolegliwości, które mogą
mieć wpływ na pozostałych uczestników.
9. Wszyscy jesteśmy współgospodarzami MDK:
- dbamy o porządek i czystość w budynku, jego pracowniach oraz wokół MDK,
- nie niszczymy wyposażenia sal, dbamy o narzędzia, oszczędzamy materiały,
- szanujemy rzeczy własne i kolegów,
- nie niszczymy i nie dotykamy wystawianych prac,
- nie biegamy po schodach i korytarzach.
10. Rodzice/opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność w tym finansową za skutki szkód osobowych
i materialnych powstałych z winy uczestnika półkolonii.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz wartościowe uczestnika półkolonii (telefon
komórkowy, sprzęt audio, dokumenty, gotówkę itp.).
12. Przedmioty, których nie wolno przynosić podczas półkolonii: – nożyczki i inne ostre przedmioty, zapalniczki itp.
1.
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13. Wymagane jest obuwie zmienne, ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych (wyjścia poza teren MDK)
oraz dostosowany do programu warsztatów obowiązującego w danym dniu (zajęcia na terenie MDK).
14. Uczestnicy półkolonii podczas wycieczek idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń nauczyciela/
instruktora.
15. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne. Jezdnię wolno przekraczać
tylko w miejscach do tego przeznaczonych, zachowując szczególną ostrożność. Zabrania się wybiegania na
jezdnię, popychania oraz innego lekkomyślnego postępowania.
16. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do informowania nauczyciela o ewentualnym złym samopoczuciu.
17. Dzieci powinny być zabezpieczone przez rodziców (opiekunów) w środki na chorobę lokomocyjną oraz przeciw
ukąszeniom owadów i kleszczy. Nauczyciele nie mogą podawać uczestnikom półkolonii żadnych leków.
18. Organizator przewiduje poczęstunek w postaci przekąski i wody niegazowanej. Uczestnik może posiadać własny
prowiant (np. kanapki, napój - niegazowany, owoce). Prosimy, aby dzieci nie przynosiły gum do żucia, napojów
gazowanych oraz dużych ilości słodyczy.
19. Organizator półkolonii zwraca uwagę rodziców/opiekunów na konieczność punktualnego przyprowadzania
i odbierania dzieci.
20. W sytuacji choroby uczestnika półkolonii, w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów wypoczynku rodzic lub
opiekun zobligowany jest do powiadomienia organizatora, najpóźniej w dniu rozpoczęcia danego turnusu
półkolonii ( godziny poranne). W przypadku gdy nie będzie chętnego uczestnika na dany turnus z listy
rezerwowej, zwrot kosztów będzie niepełny ( ok. 70 %) z uwagi na wcześniejsze, poniesione koszty ( zakup
gadżetów, rezerwacje itp.).
21. Za pojedyncze nieobecności w trakcie trwania turnusu organizator nie zwraca pieniędzy.

III Oświadczenie rodzica/opiekuna
1.

2.
3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celach statutowych
oraz na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka: fotografowanie, filmowanie - w celach
związanych z realizacją celów statutowych i promocyjnych placówki.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Półkoloniach Akcja Lato 2017 potwierdzając, że nie ma
przeciwwskazań do uczestnictwa.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność danych podanych powyżej oraz akceptuję Regulamin
uczestnictwa w Półkoloniach - Akcja Lato 2017 organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
w Poznaniu.

………………………………………………….
(data oraz czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

……………………………………………………….
(czytelny podpis uczestnika półkolonii)
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