Regulamin
Ferii Ł’OK
I turnus 11.02 - 15.02.2018r.
II turnus 18.02 - 22.02.2018r.
1.Organizatorem Ferii Ł’OK jest Łukowski Ośrodek Kultury.
2. Podstawą uczestnictwa dziecka w zajęciach jest:
a/ zapisanie dziecka na listę uczestników;
b/ zapoznanie się z regulaminem Ferii Zimowych i podpisanie;
c/ uiszczenie bezzwrotnej opłaty w wysokości 130 zł za: wycieczkę do Lublina, materiały
na zajęcia, bal na zakończenie turnusu, seans filmowy w Kinie Łuków, występ Cyrku
ubezpieczenie.
d/ w przypadku braku opłaty w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia dziecka, następuje wykreślenie
uczestnika z listy przyjętych.
3. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6 – 10 lat, które uczęszczają do łukowskich
szkół oraz placówek oświatowych.
4. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką animatorów w godzinach zajęć. Zajęcia odbywają się:
- w poniedziałki, środy 10.00 – 13.00;
- wtorki w godzinach 11.00 – 13.30;
- czwartki w godz. 8.00 – 17.00
- piątki: I turnus: 10.00 – 14.00; II turnus 12.00 – 16.00
5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczną drogę dziecka do ŁOK ( przyprowadzając
i odprowadzając je lub wyrażają zgodę na piśmie na samodzielne dojście dziecka
lub upoważniają opiekuna).
6. Rodzice decydujący się na pozostawianie dziecka w ŁOK powinni zapewnić II śniadanie
w formie kanapek oraz napoi.
7. Na zajęcia nie przyprowadzamy dzieci, których stan zdrowia zagraża zarażeniem innych
dzieci lub ogranicza samodzielność.
8. W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia rodzic zobowiązany jest
do niezwłocznego odebrania dziecka.
9. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników Ferii Ł’OK,

odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
10. Ubezpieczenie szkolne dziecka obowiązuje także dziecko uczęszczające na Ferie Ł’OK
Dodatkowo każdy uczestnik zostanie ubezpieczony podczas turnusu.
11. Program Ferii Ł’OK przedstawiony jest rodzicom na podstawie ramówki. Organizator
zastrzega małe zmiany zaistniałe przez niesprzyjającą aurę lub zainteresowania dzieci.
12. Podczas Ferii Ł’OK jest prowadzona dokumentacja fotograficzna. Udział dziecka
w zajęciach prowadzonych przez Łukowski Ośrodek Kultury jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka – zdjęcia będą umieszczone na stronie ŁOK
w galerii zdjęć, facebooku, w lokalnych mediach.
13. Rodzice/ Prawni Opiekunowie Uczestników Ferii Ł’OK są zobowiązani do wypełnienia
formularza, dotyczącego uczestnictwa w turnusie.
13. Uczestnicy Ferii Ł’OK mają obowiązek:
a) podporządkowania
się
poleceniom
b) przestrzegania regulaminu,
c) brania czynnego udziału w zajęciach,
d) dbania o dobrą atmosferę w grupie,

instruktorów

prowadzących

zajęcia,

14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz niestosowania się do poleceń instruktorów
Uczestnik Ferii Ł’OK zostaje wykluczony.
15. Wykluczenie z turnusu nie wiąże się ze zwrotem opłaty.
16. Nie ma możliwości przyjęcia na Ferie Ł’OK dziecka w zastępstwie za uczestnika, chcącego
zrezygnować z danej aktywności.
17. Przyprowadzanie dziecka na zajęcia podczas Ferii Ł’OK oznacza akceptację regulaminu
przez rodziców.
18. Ilość miejsc jest ograniczona.
19. Regulamin Ferii Ł’OK obowiązuje wszystkich uczestników.

