
REGULAMIN

FERII ZIMOWYCH : 23.01.2023 – 05.02.2023

w Lidzbarskim Domu Kultury

1. Ferie zimowe organizowane są przez Lidzbarski Dom Kultury przy wsparciu finansowym Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim, które trwają w tym
roku od 23 stycznia do 5 lutego 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00).
Program edukacyjno-kulturalny jest co roku konsultowany z MKRPA.

2. Ferie zimowe 2023 pt. ,,Kulturalna świetlica LDK’’ będą odbywały się w Kamienicy Amfiteatru
Miejskiego przy Placu Młyńskim 6 w Lidzbarku Warmińskim.

3. Uczestnikiem ferii może zostać w tym roku każdy uczeń szkoły podstawowej w Lidzbarku
Warmińskim klas I – VI, którego oboje rodziców/opiekunów jest pracujących.
W tym celu należy wypełnić kartę zgłoszenia i złożyć ją do 22 grudnia w sekretariacie
Lidzbarskiego Domu Kultury, ul. Słowackiego 4. Deklaracja uczestnictwa do pobrania na:
www.lidzbarskidomkultury.pl

4. Zapisy na ferie zimowe są możliwe tylko osobiście w sekretariacie Lidzbarskiego Domu Kultury z
wypełnioną deklaracją uczestnictwa . Wpisowe za 2 tygodnie ferii zimowych wynosi: 100 zł
(wpisowe nie podlega zwrotowi).

5. Uczestnik ferii zimowych zobowiązany jest :
● mieć ze sobą obuwie na zmianę, śniadanie;
● stosować się do przepisów bezpieczeństwa, regulaminu i harmonogramu zajęć ferii

określonych na zebraniu organizacyjnym dnia 23 stycznia o godz. 8.00;
● stosować się do poleceń Instruktorów LDK oraz pracowników Kamienicy Amfiteatru

Miejskiego, pod których opieką będą od godziny 7.45 – 14.00;
● dbać o czystość i porządek oraz mienie i używać go zgodnie z przeznaczeniem;
● odnosić się z szacunkiem do kolegów, instruktorów i pracowników LDK, zachowywać się

zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi podczas ferii
zimowych;

● zgłaszać instruktorom prowadzącym zajęcia wszelkie zauważone nieprawidłowości,
zagrażające zdrowiu lub życiu;

6. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych podczas ferii jest dobrowolne;
7. Każdy rodzic/opiekun, wypełnia jednorazowo DEKLARACJĘ uczestnictwa w feriach zimowych

(deklaracja do pobrania na stronie internetowej LDK). Każde dziecko codziennie podpisuje listę
obecności w celu potwierdzenia obecności, a także w celu weryfikacji liczby dzieci w danym
dniu, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa.

8. Uczestnicy ferii zimowych nie mogą bez zgody Instruktora oddalać się z miejsca prowadzenia
zajęć ani opuszczać budynku.

9. Po zakończeniu zajęć uczestnicy wracają do domów samodzielnie (po podpisaniu odpowiedniej
deklaracji), bądź z opiekunem prawnym. Instruktorzy po zakończeniu zajęć nie odpowiadają za
bezpieczeństwo uczestników.

10. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach wiekowych : I-III, IV-VI.
11. W trakcie trwania ferii zimowych obowiązuje zakaz przynoszenia ze sobą drogich sprzętów

elektronicznych – tabletów czy gier; uczestnik może posiadać telefon w celach komunikacyjnych
z rodzicem.

12. Za ewentualne zniszczenie mienia Organizatora odpowiada rodzic/opiekun uczestnika ferii
zimowych.

http://www.lidzbarskidomkultury.pl


13. Podczas trwania ferii zimowych Organizator zapewnia uczestnikom każdego dnia: jeden ciepły
posiłek - 1 danie obiadowe, zupa, kompot oraz herbata i woda przez cały czas pobytu.

14. Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć ferii zimowych podpisując DEKLARACJĘ jednocześnie
godząc się na upublicznianie wizerunku ich dzieci w mediach społecznościowych (Facebook i
Instagram) oraz na stronie internetowej Lidzbarskiego Domu Kultury w celach promocyjnych.

15. W każdym momencie podczas trwania ferii zimowych rodzic/opiekun będzie mógł uzyskać
informacje o aktualnym przebiegu zajęć, bądź w celu przekazania niezbędnych (pilnych)
informacji pod numerem telefonu: 575 757 182.

16. Harmonogram zajęć oraz wykaz instruktorów prowadzących będzie podany na tydzień przed
rozpoczęciem ferii zimowych.


