REGULAMIN
FERII ZIMOWYCH
20-31.01.2020 r.
W LIDZBARSKIM DOMU KULTURY
1.

Ferie zimowe organizowane są przez Lidzbarski Dom Kultury przy wsparciu finansowym Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i trwają od 20.01 do 31.01 w godzinach 9.00 – 12.00. Program
edukacyjny jest każdego roku na nowo konsultowany z MKRPA w Lidzbarku Warmińskim.
2. Uczestnik ferii zobowiązany jest:
- stosować się do przepisów bezpieczeństwa, Regulaminu i harmonogramu zajęć ferii zimowych Lidzbarskiego
Domu Kultury;
- stosować się do poleceń instruktorów oraz pracowników Lidzbarskiego Domu Kultury;
- dbać o czystość i porządek oraz mienie i używać go zgodnie z przeznaczeniem;
- odnosić się z szacunkiem do kolegów, instruktorów i pracowników, zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi
obyczajami i zasadami obowiązującymi podczas ferii;
- zgłaszać instruktorowi prowadzącemu wszelkie zauważone nieprawidłowości, zagrażające zdrowiu lub życiu;
3. Uczestnictwo w seansach filmowych i zajęciach jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Jednorazowo każdy uczestnik / opiekun,rodzic / wypełnia DEKLARACJĘ udziału w feriach do pobrania na stronie
internetowej lub w Lidzbarskim Domu Kultury, a także wpisuje swoją obecność na odpowiednich listach każdego
dnia. Codzienna lista obecności jest dodatkową formą zwiększenia bezpieczeństwa podczas ferii.
5. Organizator nie prowadzi ,,zapisów'' na ferie zimowe – wypełnienie DEKLARACJI uczestnictwa nie zobowiązuje do
bycia każdego dnia na wszystkich proponowanych zajęciach przez cały okres ferii zimowych, a jest potrzebna dla
Organizatora ferii.
6. Uczestnicy nie mogą bez zgody instruktora oddalać się z miejsca prowadzenia zajęć;
7. Z zajęć feryjnych uczestnicy wracają samodzielnie lub z opiekunem prawnym. Instruktorzy po zakończeniu zajęć
nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników.
8. Repertuar kinowy dobierany jest do różnych grup wiekowych- określony szczegółowo na ogólnym plakacie.
9. W trakcie trwania ferii obowiązuje zakaz posiadania tabletów i innego cennego sprzętu elektronicznego;
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych
posiadanych pomimo zakazu
10. Podczas zajęć i seansów telefony komórkowe zostają złożone ,,do koszyczka'' u instruktora prowadzącego w celu
ograniczenia niepotrzebnego korzystania ze sprzętu;
11. Za ewentualne zniszczenie mienia Organizatora odpowiada opiekun/rodzic uczestnika ferii zimowych.
12. Ferie zimowe - zajęcia w grupach – przewidziane są dla przedziału wiekowego 7 – 15. Dzieci poniżej 7 roku życia
podczas seansów/zajęć powinny pozostawać na terenie Lidzbarskiego Domu Kultury wraz z opiekunem prawnym.
13. Podczas trwania ferii zimowych Organizator nie zapewnia wyżywienia uczestnikom.
14. Uczestnicy zajęć ferii zimowych podpisując DEKLARACJĘ jednocześnie godzą się na upublicznienie ich wizerunku
na stronie facebook oraz stronie internetowej Lidzbarskiego Domu Kultury w relacjach z wydarzeń.
15. W każdym czasie podczas ferii rodzic/opiekun będą mogli skontaktować się z sekretariatem Lidzbarskiego Domu
Kultury w celu uzyskania informacji o aktualnym przebiegu ferii pod
numerem 767 – 26 – 88.

