REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW
„Tydzień z językiem angielskim- warsztaty i animacje”
1. „Tydzień z językiem angielskim- warsztaty i animacje” to cykl tematycznych lekcji języka
angielskiego, skierowanych do dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Dzięki nauce poprzez zabawę,
dziecko przełamie barierę językową, poszerzy zakres posiadanego słownictwa, nauczy się
także poprawnie czytać i pisać w języku angielskim.
2. Organizatorem warsztatów jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy
ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie (zwane dalej „PCK”).
3. Miejscem realizacji warsztatów jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
przy ul. Dworcowej 23.
4. Terminy realizacji:
• 23.08.2021 – Jest lato ! (It’s summer)
• 24.08.2021- Domy i domki (In my house)
• 25.08.2021- Dzień syreny (Mermaid’s Day)
• 26.08.2021 – Dzień pirata (Pirate’s Day)
• 27.08.2021- Pakujemy walizkę (Pack our bag)
5. Godziny warsztatów: 13:00 - 16:00.
6. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka do
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, a także do odebrania dziecka o
wyznaczonej godzinie zakończenia warsztatów.
7. Udział w warsztatach oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatorów.
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników warsztatów, rodziców i opiekunów oraz
pracowników PCK i animatorów prowadzących warsztaty. Podczas warsztatów uczestnicy
zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze
wskazówkami osób prowadzących. Dzieci, które nie będą postępować zgodnie
z zaleceniami i ich zachowanie uniemożliwi prawidłową realizację warsztatów, bądź będą
stanowiły zagrożenie dla współuczestników, zostają wykluczone z warsztatów, o czym
niezwłocznie poinformowany zostaje rodzic lub opiekun prawny. W wyżej wymienionym
przypadku nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa
w warsztatach.
8. Odpłatność uczestników warsztatów: 15 zł od osoby za jeden dzień warsztatów.
9. Karta zgłoszeniowa oraz Załącznik nr 1 do karty to dokument potwierdzający zgłoszenie
dziecka na warsztaty. Do zgłoszenia należy dołączyć załącznik nr 2 tj. Oświadczenie o
stanie zdrowia w związku z udziałem w warsztatach w czasie trwania epidemii COVID-19.
10. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do stosowania zasad reżimu sanitarnego (dystans,
dezynfekcja, maseczka – zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi stosownych
organów w tym zakresie).
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników warsztatów w czasie
ich trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników,
a dokonanych przez innych uczestników. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych
przez uczestnika warsztatów jego rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami
naprawy wyrządzonej szkody.
12. Organizator nie zaleca przynosić na warsztaty cennych urządzeń i przedmiotów
wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze
odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz odwołania wydarzenia
w sytuacjach, gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od
organizatora.
14. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów
o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
15. Uczestnicy warsztatów mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
16. Osoby uczestniczące w warsztatach 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.
18.Uwagi końcowe:
-Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi;
- Informacja o sposobie udostępniania w/w regulaminu uczestnikom warsztatów: w/w
regulamin
dostępny
będzie
w
Powiatowym
Centrum
Kultury
w Strzelcach Opolskich w Dziale Promocji.
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