Regulamin organizacyjny zajęć w ramach Klubu Małego Misia
1. Klub Małego Misia to cykl zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i ich dorosłych
opiekunów. Celem zajęć jest stworzenie okazji do socjalizacji dzieci i wspierania ich
rozwoju ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie motoryki dużej, motoryki małej,
grafomotoryki, co w zamyśle ma w przyszłości ułatwić adaptację dzieci w przedszkolu.
Poprzez regularne spotkania dorosłych opiekunów zajęcia sprzyjają także integracji
lokalnej społeczności.
2. Organizatorem zajęć jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy
ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie (zwane dalej „PCK”). Miejscem realizacji
zajęć jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23.
3. Inauguracja zajęć przypada na dzień 2 października 2019r. Przedmiotowy cykl
realizowany jest w każdą środę w godzinach 10.00-11.00.
4. Uczestnikami zajęć są opiekunowie i dzieci w przedziale wiekowym 2-5 lat z terenu
powiatu strzeleckiego.
5. Udział w przedsięwzięciu oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatorów.
Regulamin
obowiązuje
wszystkich
uczestników,
rodziców/opiekunów
oraz pracowników PCK i animatora. Podczas imprezy uczestnicy zobowiązani są do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osób
prowadzących. Uczestnicy, którzy nie będą postępować zgodnie z zaleceniami i ich
zachowanie uniemożliwi prawidłową realizację zajęć, bądź będą stanowili zagrożenie
dla współuczestników zostaną wykluczeni z warsztatów. W wyżej wymienionym
przypadku nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w
przedsięwzięciu.
6. Odpłatność wynosi 5 zł/ osoba/ zajęcia. Wysokość opłat zależy od ilości zajęć w
miesiącu i określona jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Opłaty wnoszone
są za cały miesiąc z góry, przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu. Nie ma
możliwości opłacenia pojedynczych zajęć.
7. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora (sytuacja
losowa, choroba instruktora itp.) Organizator wskaże inny termin przeprowadzenia zajęć.
8. Warunkiem udziału w warsztatach jest dostarczenie do Działu Promocji PCK
wypełnionego Oświadczenia (Załącznik nr 1) oraz uiszczenie miesięcznej opłaty przed
pierwszymi zajęciami w danym miesiącu. Istnieje możliwość wcześniejszej
telefonicznej rezerwacji udziału w warsztatach. W przypadku niedostarczenia ww.
dokumentacji oraz nie uiszczenia opłaty we wskazanym terminie, rezerwacja zostaje
anulowana.
9. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. PCK nie
ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje, które zajdą bez winy
instruktora/animatora prowadzącego i osób działających z ramienia PCK.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników przedsięwzięcia
w czasie jego trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników,
a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców. W przypadku

wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika jego rodzice/opiekunowie mogą zostać
obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
11. Organizator nie zaleca, ażeby uczestnik przynosił ze sobą cenne urządzenia
i wartościowe przedmioty (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie
bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie
może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora.
13. Uczestnicy zajęć mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
14. Osoby uczestniczące w przedsięwzięciu mają obowiązek stosowania się do zaleceń
organizatorów i pracowników służb porządkowych, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku, zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych uczestników, a w szczególności przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu.
15. Z miejsca realizacji warsztatów usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
16. Uwagi końcowe:
1) Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi;
2) Informacja o sposobie udostępniania w/w regulaminu uczestnikom zajęć
- w/w regulamin dostępny będzie w Powiatowym Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich w Dziale Promocji.
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