REGULAMIN ARTYSTYCZNYCH FERII
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
W KONINIE
1.Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie (dalej MDK) ul. Przemysłowa 3d,
62-510 Konin jest organizatorem ARTYSTYCZNYCH FERII.
2. Artystyczne Ferie organizowane są w siedzibie MDK w terminie 06.02. - 10.02. 2017 r.

3. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
4. Maksymalna liczba uczestników na turnusie wynosi 84 osób.
5. Warunkiem uczestnictwa w Artystycznych Feriach jest:




Wypełniona karta zgłoszenia; w tym akceptacja regulaminu.
Dokonana wpłata.
Dostępność wolnych miejsc.

6. Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie bądź ze strony www.mdkkonin.pl .
Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu MDK.
7. Wpłaty można dokonać na konto bankowe:
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
ul. Przemysłowa 3d
62-510 Konin
Getin Bank SA
68 1560 0013 2310 43 33 1000 0001
z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka - Artystyczne Ferie
lub w kasie Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, ul. Przemysłowa 3d, 62-510 Konin,
pokój 102 w terminie od 23.01 – 03.02.2017 r. .

W przypadku wolnych miejsc rekrutacja uczestników Artystycznych Ferii zostanie
przedłużona.
8. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem lub w czasie trwania Artystycznych Ferii,
uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Artystycznych Ferii z przyczyn od siebie
niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

10. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką instruktorów od godziny 8:00 do 16:00.
11. Dzieci uczestniczą w zajęciach wg ustalonego programu (załącznik nr 1 Program
Artystycznych Ferii)
12. Zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy bez zgody opiekuna.
13.Uczestnik Artystycznych Ferii jest zobowiązany do:
- uczestnictwa w zajęciach w ramach harmonogramu,
- przestrzegania podstawowych zasad kultury osobistej i prawidłowego zachowania wobec
opiekunów i innych uczestników zajęć,
- wypełniania poleceń instruktorów, opiekunów i kierownika,
- przestrzegania godzin rozpoczęcia zajęć,
- dbania o porządek w budynku oraz na terenie MDK,
- zgłaszania złego samopoczucia opiekunom,
- przestrzegania regulaminu wycieczek.
14. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo
zabronione.
15. Za nieprzestrzeganie 13 lub 14 punktu regulaminu uczestnik może zostać odsunięty od
zajęć z jednoczesnym poinformowaniem rodziców.
16. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas
półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych
uczestników.
17. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić (nie zabierać) na półkolonie cennych urządzeń, np.
telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

……………..……………………….
data i podpis Dyrektora

