Regulamin „Wakacje z M-GCKiS”

1.Organizatorem każdych z proponowanych zajęć jest Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Gmina Choroszcz.
2. Wakacje z M-GCKiS to inicjatywa domu kultury w ramach tegorocznych
wakacji, aby dzieci i młodzież z miasta i Gminy Choroszcz aktywnie spędzały
wolny czas podczas wakacji, oraz w ramach promocji działań MiejskoGminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ( w szczególności działań w
sezonie zajęciowym 2021/22).
3.Organizacja „Wakacji z M-GCKiS” polega na organizacji zajęć
różnotematycznych i rozwijających, plastycznych, rekreacyjno-sportowych,
zabaw integracyjnych, warsztatów zarówno w siedzibie Organizatora jak i w
mieście i gminie Choroszcz.
4.Uczestnikami wakacji M-GCKiS mogą być dzieci zamieszkujące na terenie
Miasta i Gminy Choroszcz.
5.Uczestnikami mogą być dzieci w wieku preferowanych co do danych
warsztatów (ustalane indywidualnie co do konkretnego warsztatu).
6.Zapisy na wszystkie z proponowanych form spędzania wolnego czasu
odbywających się w lipcu odbywają się kolejno :
Oferta na warsztaty w dniu 15.07.2021:
„Sztalugi w plenerze”/2h/ oraz „Zabawa w teatr – sztuka tworzenia teatrzyku
kamishibai”/2h/
• Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat (2009-2014) , max . 12 osób /zapisy
od 08.07.2021/
O kolejnych warsztatach/zajęciach oraz zapisach na nie będziemy informować
na bieżąco. Pierwszeństwo zapisu na każde z kolejnych proponowanych zajęć
mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w poprzednich.
7.Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godzinach pracy M-GCKiS – nr. :
723 698 951 (telefon kontaktowy do biblioteki, poprzez którą odbywają się
zapisy). Koszt warsztatów są ustalane indywidualnie co do każdego z
warsztatów/dnia zajęć.

Odpłatność za warsztaty odbywające się 15.07.2021 : 20zł/os za 4 godzinne
warsztaty (sztalugi+teatr)
Opłat można dokonywać w biurze Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy bądź na rachunek bankowy :
64 1020 1332 0000 1402 0945 0430
tytułem : warsztaty wakacyjne 15.07, imię i nazwisko uczestnika
w terminie nieprzekraczalnym do dn. 15 lipca 2021. Warunkiem uczestnictwa w
warsztatach jest uiszczenie opłaty. Wpłata musi widnieć na koncie Organizatora
w dniu wystartowania warsztatu.
8.W celu dopełnienia zgłoszenia dziecka na listę uczestników należy wypełnić
Kartę zgłoszenia oraz oświadczenia. Formularz zgłoszeniowy oraz
oświadczenie można pobrać ze strony www.kultura.choroszcz.pl lub
bezpośrednio w biurze Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Choroszczy. Wypełnienie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu „Wakacji M-GCKiS” , należy dostarczyć dokumenty
Organizatorowi maksymalnie do dnia rozpoczęcia zajęć.
9.Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę
dziecka/uczestnika do budynku M-GCKiS przy czym opieka Organizatora nad
uczestnikami rozpoczyna się z godzina rozpoczęcia warsztatu/wydarzenia i
kończy z momentem jego zakończenia (m.in. godzina wcześniej ustalona).
10. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka/uczestnika do domu rodzice
lub opiekunowie są zobowiązani wypełnić i podpisać stosowne
oświadczenie/zgodę.
11.Za szkody wyrządzone przez dziecko/uczestnika odpowiadają rodzice lub
prawni opiekunowie.
12. Wydarzenia w ramach „Wakacji z M-GCKiS” odbywają się cyklicznie :
stacjonarnie w lipcu, wyjazdowo w sierpniu. Czas trwania każdego z
proponowanych wydarzeń jest uzależniony od jego indywidualnego programu
jednak nie dłużej niż 4h.
13. Organizator nie zapewnia posiłków. Przewidziana jest jednak przerwa 15
minutowa na której uczestnicy będą mogli spożyć własny posiłek. Organizator
zapewnia napoje – woda.

