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1. Dziecięce Warsztaty Letnie 2022 odbywają się w terminie  
od 04.07.2022r. do 05.08.2022 r. 

2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 lat (rocznik 2015). 

3. Zgłoszenie na Dziecięce Warsztaty Letnie 2022 organizowane przez Miejski Ośrodek 
Kultury i Sportu w Pyskowicach jest możliwe poprzez wypełnienie karty zgłoszenia 
dostępnej w sekretariacie MOKiS oraz na stronie internetowej www.mokis.pyskowice.pl 

4. Wypełnienie karty zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

5. W Dziecięcych Warsztatach Letnich mogą brać udział tylko dzieci zdrowe (bez objawów 
choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.) 

6. Dziecięce Warsztaty Letnie są płatne w wysokości 90 zł za tydzień. W cenę wliczone są: 
opieka, materiały do zajęć warsztatowych, transport, bilety wstępu. 

7. W przypadku organizacji wyjazdów zmianie mogą ulec godziny przyprowadzenia  
i odbioru dziecka. 

8. Opłaty za turnus należy uiścić na konto MOKiS Bank Spółdzielczy Pyskowice   
88 8457 0008 2003 0000 0143 0001 (w tytule przelewu należy wpisać imię nazwisko 
dziecka oraz termin udziału dziecka w warsztatach) lub w sekretariacie w godz.  
8.00-16.00, po otrzymaniu potwierdzenia z sekretariatu wpisania dziecka na listę. 

9. Brak wpłaty w terminie na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatów skutkuje 
skreśleniem z listy uczestników, bez powiadamiania Rodzica/Opiekuna.  

10. Uczestnicy zajęć przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz. 
14.00 w przypadku zajęć stacjonarnych. 

11. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki 
i z powrotem.  

12. O ile Rodzice/Opiekunowie nie wyrazili zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, 
mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z zajęć u wychowawcy.  

13. Dziecko  może  odebrać  osoba,  która  została  upoważniona przez Rodzica/Opiekuna 
w formie pisemnej. Upoważnienie można złożyć oraz uaktualnić pisemnie w sekretariacie 
MOKiS. 

14. Rezygnację z warsztatów należy zgłosić przed jego rozpoczęciem. O możliwości zwrotu 
wpłaty decyduje Dyrektor MOKiS na pisemny wniosek Rodzica/Opiekuna.  

15. Uczestnicy zajęć mają prawo do:  

a. uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach w danym dniu,   

b. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 
zajęć DWL 2022, 

c. uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy. 

16. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:  

a. podporządkowania się poleceniom wychowawcy, 

b. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,  

c. brania czynnego udziału w programowych zajęciach, 
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d. posiadania obuwia i stroju sportowego, jeśli wymaga tego forma zajęć, 

e. postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,  

f.   przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,  

g. szanowania rzeczy własnych i kolegów,  

h. przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,  

i.   natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o zaistniałych problemach   
i wypadkach,  

j.   zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami z programem i regulaminem zajęć oraz 
bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zajęć, zamieszczanymi na 
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. 

17. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są 
Rodzice/Opiekunowie.  

18. Samowolne oddalenie się dziecka od opiekunów, nie wykonywanie poleceń 
wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem,  
a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.  

19. Opłata za zajęcia w przypadku karnego wykluczenia uczestnika nie będzie zwracana.  

20. Organizatorzy zajęć zobowiązują się do zapewnienia:  

a. wykwalifikowanej opieki pedagogicznej, 

b. realizacji zajęć zgodnych z programem,  

c. materiałów edukacyjnych do zajęć,  

d. natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika zajęć  
o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,  

e. infrastruktury do realizacji programu zajęć z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz 
zapewnieniu podstawowej opieki medycznej. 

21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przyniesione na 
zajęcia przez uczestników. 

22. Podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz smartwatch. 
Dzieci pozostawiają telefony i smartwatch w bezpiecznym pudełku na początku zajęć. 
Telefony i smartwatch zostaną zwrócone po zakończeniu zajęć. 

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie zajęć. 

24. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor MOKiS lub osoba odpowiedzialna  
z ramienia MOKiSu. 

25. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. 

 

 

 

 

 


