rra]':1i i i:,: aj: i].:,,,

inr. Juljarła Tu^łłirna w

lmię i nanisko &jecka

Łłdzi

REGULAMiN UcZE§ThllKA ZAJĘC sTAŁYe
l. IACE STMK 7AJEC HA

1,
2,
3.
4.
5.
6.
tl.

hi

- PCIŁKsLóNtE

l_ETNtE

żsj7

PRAW:

Korzystaó z mateńałow oraz spzętu znajdującego się na wyposazeniu placóŃi, zgodnie z zaleceniami nauczyciela;
Brać udział we wszystkich organizorłanych w placołrce Ąpach;
Być §zanolyany przez nauczycidi i innych ucaestnikou1
Korzystń zopteki @gogicarcj podczas zajp;

ó

Z$aszac

naucrycida

Ęamąo wszdkie

potzeby oaz niepŃoirye go zcarza.l)ą

W razie potzeĘ kontaktować się z ro&icami lub opiekunami.
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Aktywnie uczestnicryc w oferowanych pżeznaucryłieli zajęciach;
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3. Przestrąac
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rąulaminu pracowni oraz rąulaminu zaję, a takźp prząisow BHP,

uczestnik został

dyżumąo;
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ltńdarazawo uzyskaŁ zgadę naułzycieia na oddaienie się zwyznaczanego miejsca zajęc;
DbaŁ o wykozystywa*y spzęt *razcrystosć i estety&ę otoczenia;

Godnie reprezentować idbać o dobre imię Pałacu Młodziezy.
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1, SAMoWoLNEGo oPUSZcZNlA PLACoWK| oRM
2, STO§OWANIA PRZEIvIOCY WCBEC INNYCH
4. ZACHOWAŃ NtrerzpiECZNYCH
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Dokonanie wpłaty oraz *ażenie
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W$aty payjmowane
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wpłata nie będzie zwracana;
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ziwiań pm

tererwn flańr,ki;

wypadków @ieci, Kóre zostĄ ójęte ńe.zpieczeniem
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Padpis uczestnika zĄęć

Pod pis radzicalopieku na

wvpełnia rgdzicfopiekun uczestnika
Zgodnie zań.23ust. 1pkt. 1ustawyz29.08.1997 r. oochroniedanychosobowych (Dz.U, z2016r.,paz.922ze.zm.} daneosńoweuczestników
wykozysĘirane Ędą jedynie do celów statutolvych pałacu lr4ło&ieĄ. zapisanie Mecka na połkolonie, 1asl ied*łznaczne z wyrażeniem zgoóy na
publikację wizerunku i osiągnięó dziecka na stronie internetowej placowki. Niniejsza zgada datyłzy wilłącznie publikacji w celach niekomeĘnych.

F odpis radzi calopi eku

Wyrazam zgodę/ nie wyrazam zgady* na samodzielny powrot dziecka do domu po zakończeniu
Dziecko moze byc odbierane

l§kopzez {prosą pcdac
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