
REGULAMIN zajęć wakacyjnych  
                              LATO MIEJSKICH DZIECI 2022 

                                CEKDiM we Wrocławiu 
 

1. Organizatorem zajęć wakacyjnych LATO MIEJSKICH DZIECI 2022 jest CEKDiM we Wrocławiu. 
2. Zajęcia wakacyjne LATO MIEJSKICH DZIECI 2022 są bezpłatne. 
3. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach - zgodnie z planem zajęć wakacyjnych 

umieszczonym na stronie www.mdk.wroclaw.pl w zakładce PLAN ZAJĘĆ/ LATO MIEJSKICH 
DZIECI 2022. 

4. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież, których rodzice/opiekunowie prawni dokonali 
formalności określonych przez organizatora w procedurze zapisu. 

5. Zapisy odbywają się wyłącznie drogą mailową. 
6. Osoby pełnoletnie mogą się zapisać samodzielnie (tj. wypełnić i podpisać deklarację, kartę 

uczestnika i regulamin zajęć wakacyjnych). 
7. Ilość miejsc na zajęciach wakacyjnych jest ograniczona. O przyjęciu do grupy decyduje 

kolejność zgłoszeń. 
8. Organizator zapewnia opiekę instruktorów we wskazanych lokalizacjach i godzinach 

w trakcie trwania poszczególnych zajęć, zgodnie z planem LATO MIEJSKICH DZIECI 2022, 
umieszczonym na stronie www.mdk.wroclaw.pl w zakładce PLAN ZAJĘĆ/ LATO MIEJSKICH 
DZIECI 2022. 

9. Ze względu na organizację zajęć wakacyjnych uczestnicy powinni przybyć do odpowiedniej 
lokalizacji (placówki) i być z niej odebrani punktualnie. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę i powrót dziecka 
na/z zajęć wakacyjnych. 

11. Szczegółowe zasady obowiązujące uczestników warsztatów zawarte są w Karcie Zapisu. 
12. Uczestnicy zajęć wakacyjnych LATO MIEJSKICH DZIECI 2022: 

- aktywnie uczestniczą w warsztatach, zachowują się kulturalnie, są koleżeńscy, 
- podporządkowują się poleceniom instruktorów i innych pracowników placówki, nie 
oddalają się od grupy bez zgody opiekuna, 
- przestrzegają regulaminów i procedur obowiązujących w placówce, szczególnie oraz 
regulaminów poszczególnych pracowni, 
- dbają o higienę osobistą, o ład i porządek, szanują sprzęt i pomoce, z których korzystają, 
- informują instruktorów o wypadkach oraz o sytuacjach stwarzających zagrożenie dla 
zdrowia lub życia, złym samopoczuciu oraz objawach sugerujących chorobę zakaźną. 

13. Uczestnicy powinni być ubrani odpowiednio do rodzaju zajęć; w przypadku zajęć ruchowych 
obowiązkowe jest obuwie zmienne. 

14. Za naruszenie powyższych zasad mogą być wyciągnięte stosowne konsekwencje (rozmowa 
dyscyplinująca z uczestnikiem, poinformowanie o fakcie rodziców/opiekunów, 
poinformowanie szkoły, do której chodzi dziecko, pociągnięcie do naprawienia lub 
zadośćuczynienia poczynionym szkodom, usunięcie z grupy). 

15. Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków. W placówkach nie ma stołówki, ani barku - 
rodzic/opiekun powinien zabezpieczyć dziecko w lekki posiłek i picie. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy prywatne. 
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie i planie zajęć wakacyjnych. 


