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REGULAMIN AKCJI FERIE W MIEŚCIE 

odbywającej się w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach 

 

1. Zajęcia w ramach Akcji FERIE W MIEŚCIE odbywać się będą:  

w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach, ul. Jaworznik 6, 42- 580 Wojkowice w godzinach 

od 10:00 do 14:00 w następujące dni: 

poniedziałek  29.01.2018 

środa   31.01.2018 

piątek   02.02.2018 

poniedziałek  05.02.2018 

środa   07.02.2018 

piątek   09.02.2018 

2. Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, ul. Jaworznik 6,  

42 – 580 Wojkowice. 

3. W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 17 lat z terenu miasta i okolic. 

4. Akcja będzie obejmować zajęcia z dziedziny: plastyki, muzyki, tańca, zabaw ruchowych, gier i zabaw 

świetlicowych oraz inne. 

5. Uczestnicy zajęć, zobowiązani są do przynoszenia obuwia zmiennego, wygodnego i przygotowanego 

na zabrudzenia stroju. W przypadku młodszych dzieci prosimy o przynoszenie stroju na zmianę. 

6. Wskazane jest przynoszenie drugiego śniadania, napoju oraz dobrego humoru. 

7. Za rzeczy pozostawione, bądź zgubione w trakcie trwania zajęć (np. telefony komórkowe, PSP, mp3 

 i inne) pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury nie odpowiadają. 

8. Rodzice/opiekunowie dzieci wyrażających chęć uczestnictwa w zajęciach w formie pisemnej deklarują 

zgodę na udział dziecka w Akcji FERIE W MIEŚCIE oraz zapewniają bezpieczny dojazd  

i powrót do miejsca zamieszkania bądź wyrażają pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka 

do domu. 

9. Rodzice/opiekunowie przychodzący po dzieci, proszeni są o punktualne odbieranie pociech 

 z Miejskiego Ośrodka Kultury. 

10. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani poinformować o ewentualnych chorobach dziecka biorącego 

udział w Akcji FERIE W MIEŚCIE Instruktorzy nie mają prawa do podawania dzieciom leków. 

11. Obowiązuje zakaz samodzielnego opuszczania budynku Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Wojkowicach przez dzieci podczas zajęć. 

12. Dzieci uczestniczące w zajęciach, zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  

i podporządkowane są poleceniom prowadzącego zajęcia. 

13. Za szkody materialne wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie. 

14. Celem zajęć jest kształtowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży. Każdego uczestnika zajęć 

obowiązuje troska o własny rozwój zarówno zdolności ruchowych, jak i intelektualnych. 
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Wszelkie postawy uczestników zajęć świadczące o lekceważącym stosunku do idei zajęć będą mogły 

stanowić postawę do wykluczenia z zajęć. 

15. Zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach będą dokumentowane oraz fotografowane  

i rejestrowane. 

16. Rodzice, bądź opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach w Miejskim Ośrodku Kultury podczas 

ferii, wyrażają zgodę na publikacje zdjęć i filmów z udziałem podopiecznych  

w celach promocyjnych MOK. 

17. W razie pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt: 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

ul. Jaworznik 6 

42-580 Wojkowice 

tel. 32/769 64 82 

 


