
Regulamin uczestnictwa w Wakacyjnych Warsztatach Artystycznych 

                                                                                       §1 Zasady ogólne 

1. Organizatorem Wakacyjnych Warsztatów Artystycznych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury.  

2. Organizator zapewnia: opiekunów z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym; materiały do zajęć; powiadomienia 

rodziców lub opiekunów uczestnika zajęć o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach; opiekę od momentu rozpoczęcia 

zajęć do ich zakończenia. 

3.  Organizator nie przewiduje zwrotu opłat za dni, w których uczestnik był nieobecny. 

4.  Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez 

innych uczestników. 

5.  Organizator Wakacyjnych Warsztatów Artystycznych przyjmuje osoby od 7 do 13 lat, posiadające ważną legitymację 

szkolną. 

6.. Wakacyjne Warsztaty Artystyczne będą organizowane m.in. zgodnie z  wytycznymi GIS, MZ i MEN.   

7.. Do WOK nie mogą przychodzić dzieci, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie 

zostaną przyjęte, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37°C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel 

lub kichanie. Uczestników przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe. 

8. Program warsztatów będzie realizowany na terenie WOK lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających 

ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

9. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń multimedialnych podczas zajęć. Telefony komórkowe powinny zostać w 

plecakach, a ich użycie będzie możliwe tylko podczas przerwy śniadaniowej. W każdej chwili istnieje możliwość kontaktu z 

dziećmi  poprzez Organizatora (tel. 509 490 141, 530 191 283). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu. 

 

                                                                                                   §2 Uczestnik 

1. Uczestnik warsztatów ma OBOWIĄZEK: uczestniczenia w zajęciach programowych; przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informowania o tym opiekuna; 

natychmiastowego informowania opiekunów o złym samopoczuciu, chorobie lub ewentualnym wypadku; przestrzegania i 

wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia; dbać o czystość i porządek oraz mienie w miejscu odbywania się wszystkich 

zajęć.                MUSI PRZESTRZEGAĆ WYTYCZNYCH UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W WOK W OKRESIE PANDEMII 

COVID-19. 

2. Uczestnik warsztatów ma PRAWO: wpływać na program warsztatów poprzez zgłaszanie swoich propozycji; zwracać się 

ze wszystkimi problemami do opiekuna; do radosnego i miłego spędzania czasu. 

3. Uczestnikowi warsztatów nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy opiekuna. 

4. Samowolne oddalenie się dziecka od grupy, niewykonywanie poleceń opiekunów, jak również nieprzestrzeganie 

regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach bez zwrotu 

wpłaconych środków. 

5. Uczestnik ma prawo do korzystania z basenu tylko w obecności ratownika i opiekuna zgodnie z obowiązującym 

regulaminem basenu. 

6.Uczestnika obowiązuje punktualność.  

 

                                                                                      §3 Rodzice/Opiekunowie prawni 

1. Warunkiem uczestnictwa w Wakacyjnych Warsztatach Artystycznych jest przesłanie elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z wytycznymi uczestnictwa w Wakacyjnych Warsztatach 

Artystycznych w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury  w okresie pandemii COVID-19  (do pobrania ze strony wok.walbrzych.pl). 

Po weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora, rodzic/opiekun otrzyma informację o zakwalifikowaniu dziecka oraz link do 

opłacenia wybranych tygodni zajęć. Na opłacenie warsztatów rodzic/opiekun ma 2 dni (48 h)  od otrzymania potwierdzenia 

zgłoszenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 



2.Rodzice (prawni opiekunowie) podczas akcji są odpowiedzialni za: punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

zgodnie z planem zajęć; bezpieczną drogę dziecka z domu do miejsca wypoczynku i z powrotem; w razie konieczności 

powinni dostarczyć pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko po zajęciach; w przypadku samodzielnego 

przychodzenia na zajęcia i powrotu z zajęć do domu rodzice są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie; do 

wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć. 

3. Za wyrządzone szkody, zniszczenia, zdewastowanie mienia placówki i w innych miejscach, w których odbywać się będą 

zajęcia, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

4. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania go  

z placówki. 

5. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z zajęć u opiekuna. 

6. Dziecko może odebrać osoba, która została upoważniona pisemnie przez rodzica w formularzu. 

7. Uczestnik powinien być ubezpieczony NNW, dodatkowo Organizator ubezpiecza uczestników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

8. Jeżeli uczestnik będzie nieprzygotowany do zajęć, organizator może nie dopuścić dziecka do uczestnictwa. W takim 

przypadku organizator nie zwraca pieniędzy.  

 

 

…………………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


