
REGULAMIN WARSZTATÓW W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2022 
realizowanych przez Centrum Artystyczno - Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim . 
 
 
I. ORGANIZACJA 

1. Warsztaty są organizowane dla dzieci, mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie  – uczniów 
szkół podstawowych 

2. Realizacja warsztatów nastąpi przy utworzeniu grupy złożonej z nie mniej niż 7 osób. Ze 
względu na sytuację epidemiczną grupa uczestników nie będzie większa niż 12 osób. 

  
II. UCZESTNICTWO 

1. Zapisy na warsztaty  odbywają się od 10.01.2022 r. 
2. Na każde warsztaty dziecko jest zapisywane osobno.  
3. Zgłoszenia przejmowane są pod 884 008 338, bądź osobiście w sekretariacie  Centrum 

Artystyczno – Kulturalnego „ Zamek” 
4. W celu zgłoszenia dziecka na listę uczestników należy wypełnić stosowne oświadczenia oraz 

dokonać opłaty za warsztaty w kasie CAK Zamek lub na konto. Oryginały oświadczeń należy 
dostarczyć do organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 

5. Wypełnienie oświadczeń jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Warsztatów. 
6. Rodzice /opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka/ uczestnika warsztatów 

do budynku CAK Zamek/ lub miejsca zbiórki. 
7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka/uczestnika warsztatów do domu rodzice lub 

opiekunowie są zobowiązani wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie/zgodę. 
8. Za szkody wyrządzone przez dziecko/ uczestnika warsztatów odpowiadają rodzice lub prawni 

opiekunowie. 
 

III. TERMINY I MIEJSCE 
1. Warsztaty odbywają się w terminie 17 - 21 stycznia 2022 r. 
2. Program zajęć będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 11.00. 
3. Warsztaty odbywają się w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”. 

 
IV. PŁATNOŚCI 

1. Koszt warsztatów  dla rodzica/opiekuna dziecka to 20 zł  za jeden warsztat. Opłata powinna 
być uiszczona w ciągu jednego dnia od zgłoszenia dziecka 

2. Wpłat należy dokonać w kasie CAK ZAMEK lub przelewem na konto: 36 1090 1551 0000 0001 
1350 2745.  

3. W przypadku wpłat na konto w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika. 
 
 

V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnicy mają prawo do: 

 korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku, 

 zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg do prowadzących zajęcia  
2. Uczestnicy mają obowiązek: 

 wykonywać polecenia kadry opiekuńczej, 

 punktualnie stawiać się na zbiórkach, 

 brać czynny udział w zajęciach organizowanych w trakcie zajęć, 

 zachowywać porządek i higienę, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 
3. Uczestnikom zabrania się: 

 samowolnego odłączania się od grupy, do której zostają przypisani 

 zażywania lekarstw bez wiedzy opiekuna, 

 niszczenia sprzętu i wyposażenia, 

 używania wulgarnych słów i przekleństw, zachowań agresywnych. 

 oddalania się poza obręb placówki bez zezwolenia wychowawcy. 



 
 

VI. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKOM WARSZTATÓW W CZASIE 
PANDEMII 

1. Uczestnicy wypoczynku są zdrowi, co poświadczają rodzice dziecka w codziennym wywiadzie 
o stanie zdrowia uczestnika półkolonii. 

2. Uczestnicy są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (zgodnie z przepisami krajowymi) oraz 
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

3. Rodzice dzieci udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający 
szybką komunikację. 

4. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów. 

5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 
zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie 
na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  

6. Akceptując regulamin Rodzic wyraża zgodę na codzienny pomiar temperatury przez 
pracownika CAK Zamek. 

7. Organizator zapewni miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie 
choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. 

8. Liczba uczestników przebywających w obiekcie musi być dostosowana i zapewniająca dystans 
społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. 

9. Pracownicy i uczestnicy warsztatów mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć 
ręce mydłem i wodą. 

10. Dozownik z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie 
użytkowanych jest w widocznym miejscu. 

11. Organizator zapewnia regularne wietrzenie, sprzątanie i dezynfekcję sal. 
12. Organizator zapewnia codzienną dezynfekcję pomieszczeń sanitarnych. 
13. Organizator zapewnia, że program warsztatów będzie realizowany w miejscach 

zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 
14. W przypadku zmiany zasad obostrzeń regulamin może ulec zmianie. 

 
 
 
VII. INNE 

1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub zniszczone przez uczestników podczas 
warsztatów. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku ściągania filmów, gier 
i inne wygenerowane przez dziecko na urządzeniach przyniesionych z domu. 

3. W razie potrzeby uczestnik warsztatów może bezpłatnie skorzystać z telefonu CAK Zamek w 
uzasadnionych przypadkach. 

4. W trakcie warsztatów obowiązuje zakaz posiadania niebezpiecznych i ostrych przedmiotów i 
narzędzi. 

5. Kwestie nieujęte w regulaminie są regulowane zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. 
 
VIII. WARUNKI REZYGNACJI 
 

1. Uczestnik, który z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w warsztatach, jest uprawniony 
do częściowego zwrotu wniesionej odpłatności. Z wniesionej odpłatności organizator potrąca 
poniesione już koszty . 

2. Zwrot jest dokonywany na podstawie wniosku o zwrot niewykorzystanej odpłatności, 
skierowanego do organizatora ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma być 
dokonany przelew. 

 


