REGULAMIN WAKACJI Z GCK 2022
1. Uczestnicy „Wakacji z GCK ” przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz.15.00
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
3. Uczestnicy „Wakacji z GCK” mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu „Wakacji z GCK”
4. Uczestnicy mają obowiązek:
a) podporządkować się poleceniom opiekunów,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) brać czynny udział w realizacji programu „Wakacji z GCK”,
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
e) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
f) mieć szacunek do opiekunów, innych uczestników i samego siebie,
g) uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia
i pomocy dydaktycznych,
h) uczestnik „Wakacji z GCK” zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych,
aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych.
5. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników.
8. „Wakacje z GCK” odbędą się w dwóch turnusach – I w dniach od 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. oraz II w
dniach od 11.07.2022 r. do 15.07.2022 r.
9. Zapisy na „Wakacje z GCK” odbędą się w terminie od 27.05.2022 r. do 03.06.2022 r. do godziny 12:00.
10. Kolejność zapisów nie decyduje o ostatecznym udziale w zajęciach „Wakacje z GCK”.
11. Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach „Wakacje z GCK” zgłasza wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.
12. Lista uczestników zostanie wyłoniona w drodze losowania, które odbędzie się 03.06.2022 r. o godzinie 15:00.
Nagranie z losowania będzie udostępnione na stronie www.gckdobroszyce.pl .
13. Rodzice/opiekunowie uczestników zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach rekrutacji.
14. Udział dziecka w Wakacjach z GCK możliwy jest wyłącznie po przesłaniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej
do dn. 15.06.2022 r. i pełnej opłaty do dn. 15.06.2022 r.
Razem z naszym dzieckiem zapoznaliśmy się z regulaminem i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.
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