
REGULAMIN UCZESTNIKA 

„KULTURALNE FERIE ZIMOWE W CKR 2023” 

 
Prosimy o zapoznanie się 

z regulaminem uczestnika akcji „KULTURALNE FERIE ZIMOWE W CKR 2023”. 

Dzieci zostaną zapoznane z prawami i obowiązkami w czasie trwania zajęć. 

Uczestnikami akcji „KULTURALNE FERIE ZIMOWE W CKR 2023” mogą być dzieci w wieku 6-10 lat. 

 

I. PRAWA. Uczestnik zajęć ma prawo do: 

- udziału w zajęciach programowych organizowanych przez opiekunów, nauczycieli, instruktorów CKR-u 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, 

- korzystania z przekąski, napojów oraz nagród ufundowanych przez organizatorów, 

- korzystania z gier, materiałów papierniczych, plastycznych i innych, sprzętu sportowo-rekreacyjnego, 

- bezpiecznego spędzania czasu z zachowaniem godności osobistej, 

 

II. OBOWIĄZKI. Uczestnik zajęć ma obowiązek: 

- przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w czasie trwania akcji „KULTURALNE FERIE 

ZIMOWE W CKR 2023”, 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z pobytem na terenie CKR a także w czasie wycieczek, 

spacerów,  

- wykonywać polecenia nauczycieli, opiekunów i instruktorów i reagować na uwagi dotyczące zachowania 

na zajęciach i podczas posiłków, 

- przestrzegania zasad kultury osobistej, koleżeństwa, przyjaźni między rówieśnikami, 

- przynosić na zajęcia obuwie zastępcze i strój w zależności od rodzaju planowanych zajęć, 

- przebywać tylko w wyznaczonych salach pod opieką nauczycieli, opiekunów i instruktorów, 

- dbać o mienie placówki. W razie zaistniałych szkód wyrządzonych przez dziecko odpowiedzialność 

finansową ponoszą rodzice (opiekunowie dziecka), 

- informować nauczycieli, opiekunów i instruktorów o złym samopoczuciu, chorobie lub ewentualnym 

wypadku, 

 

III. INNE WAŻNE UWAGI: 

- rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia wymaganej dokumentacji do CKR 

Raszyn. Niedostarczenie jej w terminie 15.01.23  jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w turnusie. 

- rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania dziecka najpóźniej do godz. 08:45 i odbioru 

dziecka do godz. 16:00 (istnieje możliwość odbioru o każdej porze – po uzgodnieniu rano z wychowawcą) 

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez uczestników podczas akcji „KULTURALNE FERIE 

ZIMOWE W CKR 2023”oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych 

uczestników, 

- zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach, 

- uczestnikowi zabrania się samodzielnego opuszczania terenu placówki oraz biegania po korytarzach, 

- w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach podczas akcji „KULTURALNE FERIE ZIMOWE W CKR 
2023” CKR nie przewiduje zwrotu kosztów za udział dziecka w zajęciach. 


