
Zał. nr 1 
Regulamin 

„Akcji Lato 2017” 

w Powiatowym MłodzieŜowym Domu Kultury w Będzinie 

 
1. Organizatorem „Akcji Lato 2017” jest Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury 

w Będzinie (PMDK). 

2. Zajęcia odbywają się na terenie placówki przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Będzinie. 

3. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci i młodzieŜ w wieku od 6-18 lat, które wcześniej zapiszą 

się na maksymalnie 2 wybrane zajęcia kaŜdego dnia. 

4. Termin zapisów: od 22.05.2017 r. w godzinach 7:30 do 15:30 w Dziale Administracji 

i Promocji bądź telefonicznie 32-762-12-69 w tych samych godzinach. 

5. W zgłoszeniu naleŜy uwzględnić: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres, PESEL, telefon 

kontaktowy. 

6. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania się oraz podpisania Regulaminu „Akcji Lato 

2017” – zał. nr 1. 

7. Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury zapewnia opiekę nad dziećmi i młodzieŜą 

w godzinach 10:00-15:00 zgodnie z harmonogramem zajęć. 

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do punktualnego przyprowadzenia i odbierania 

dziecka. W przypadku samodzielnego powrotu lub odbioru przez osobę trzecią niezbędne jest 

oświadczenie (odpowiednio zał. nr 2a lub 2b). 

9. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem nauczycieli według opracowanego 

harmonogramu. 

10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za zniszczenia 

rzeczy naleŜących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

11. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić cennych urządzeń np. telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy muzyki itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

12. Zapisany uczestnik zobowiązany jest brać udział w organizowanych zajęciach oraz 

stosowanie się do poleceń nauczycieli. 

13. Poza harmonogramem zajęć organizator „Akcji Lato 2017” przewiduje wyjścia do innych 

instytucji kultury, rekreacji, sportu (karta wycieczki/imprezy – zał. 3, lista uczestników zał. 

nr 4, zgoda rodziców na udział w wyjściu – zał. nr 5). 

14. W przypadku wycieczek i wyjść obowiązuje Regulamin wycieczek, imprez wyjazdowych  

w powiatowym MłodzieŜowym Domu Kultury w Będzinie 

15. Nie stosowanie się do Regulaminu powoduje skreślenie uczestnika z zajęć. 

 

Podpis rodzica/opiekuna 


