Centrum Kultury Ksi ąż Wlkp.

ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………..
W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP. W RAMACH AKCJI LATO
OD GODZ. 9:00 DO 14:00 W DNIACH:
a) I tydzień – od 09.07.2018 r. – 11.07.2018 r.
b) II tydzień – od 16.07.2018 r. – 20.07.2018 r.
c) III tydzień – od 24.07.2018 r. – 27.07.2018 r.
d) IV tydzień – od 30.07.2018 r. – 03.08.2018 r.
e) V tydzień – od 06.08.2018 r. – 09.08.2018 r.
WAŻNE INFORMACJE:
1. Koszt warsztatów: 20 zł za tydzień.
2. Zobowiązuje się doprowadzić dziecko na warsztaty, a po ich zakończeniu je odebrać
lub
wyrażam zgodę na samodzielne przyjście na warsztaty i samodzielny powrót dziecka do domu1.
3. Biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na warsztaty.
4. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko.
5. Dotyczące stanu zdrowia dziecka (np. alergie)
………………………………………………………………………………………………...
*Wyrażam/nie wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi,
w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez opiekuna w czasie trwania warsztatów. Jednocześnie nie znam
przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w warsztatach, których programem i regulaminem się zapoznałem/-łam.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, o ile dane takie będą ujawniane na potrzeby warsztatów.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych / budowania pozytywnego wizerunku
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Centrum Kultury Książ Wlkp., lub przez inne osoby na zlecenie CK wizerunku mojego dziecka, w
tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie
technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach wyjazdu,
materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej CK poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: mediach
elektronicznych, w szczególności stronach i internetowych, prasie, ulotkach, broszurach itp.

Numer tel. do rodzica/opiekuna ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..
podpis rodziców/opiekunów

1

……………………………………………………………..
podpis rodziców/opiekunów
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Centrum Kultury Ksi ąż Wlkp.

REGULAMIN warsztatów w Centrum Kultury
Wychowawcy podczas trwania warsztatów dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze
warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach
i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
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Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 4 lat.
Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9:00 do 14:00.
Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczne doprowadzenie i odbiór dziecka.
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane przez Rodziców.
Uczestnicy warsztatów mają prawo do:
• spokojnego wypoczynku,
• uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach podczas trwania wakacji,
• korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji zajęć,
• opiniowania planu pracy i zgłaszania propozycji co do organizacji zajęć wychowawcy.
Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
• podporządkować się poleceniom wychowawców,
• przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
• brać udział w realizacji programu warsztatów,
• zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
• szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
• szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie,
• kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
• przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
• w przypadku niedyspozycji zgłasza to wychowawcy grupy.
Samodzielne oddalenie się od grupy i opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń
wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności
wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia
dziecka z listy uczestników warsztatów, bez zwrotu należności, w przypadku rażącego łamania zasad
uczestnictwa w warsztatach.
Uczestnik warsztatów jest:
• koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym,
• zaradny w trudnych okolicznościach na miarę swoich możliwości,
• człowiekiem honoru, dbając o dobre imię prowadzonych warsztatów, szanuje starszych, swoich
wychowawców oraz wszystkie dzieci,
• uczestnik warsztatów nie używa niecenzuralnych słów.
Opłata w wysokości 20 zł naliczana jest z góry za cały tydzień, bez względu na nieobecność dziecka
w pojedyncze dni.

Numer tel. do Centrum Kultury Książ Wlkp. – 61 28 22 616
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść.

Data: ……………………………………………

Czytelny podpis Rodziców: ……………………………………………………………………
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