
Pałac Młodziezy
im. Juliana Tuwima w Łodzi Imię i nazwisko dziecka

REGULAMIN UCZESTN|KA ZAJĘC STAŁYCH - PoŁKoLoNlE LETNlE 2018

l. UCZESTN\KZAJEC MA PRAWO:
1. Korzystac z materiałów oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu placówki, zgodnie z zaleceniami nauczyciela;

2, Brac udział we wszystkich organizowanych w placówce zajęciach;

3, Byc szanowany pżez nauczycieli i innych uczestników;

4. Korzystac z opieki pedagogicznej podczas zajęc;

5. Zgłaszać do nauczyciela dyżurnego wszelkie potrzeby oraz niepokojące go zdarzenia;

6. W razie pokzeby kontaktowac się z rodzicami lub opiekunami.

ll. UczEsTNlKzAJEc W PAŁACU MŁoDzlEŻY JEST zoBoWAaNY:
1. Aktywnie uczestniczyć w oferowanych przeznauczycieli zajęciach;

2. Wykonywac wszystkie zalecenia nauczycieli, dbac o bezpieczeńsiwo swoje i innych uczestników zajęc;

3. Przestrzegac regulaminu pracowni oraz regulaminu zajęc, a Iakże przepisów BHP, z którymi uczestnik został zapoznany przez nauczyciela

dyżurnego;

4. Przebywać jedynie w pracowniach oraz miejscach wyznaczonych - wyłącznie pod opieką nauczyciela;

5. Każdorazowo uzyskac zgodę nauczyciela na oddalenie się z wyznaczonego miejsca zajęc;

6. Dbać o wykorzystywany sprzęt oraz czystośc i estetykę otoczenia;

7. Godnie reprezentowac i dbac o dobre imię Pałacu Młodziezy.

lll. tJczEsTNIKOWt AJ Eć aABRANI A sl E:

1. SAMOWoLNEGo oPUSZCZNlA PLAcoWKl oRAZ WYZNACZoNYCH PR^EZ NAUcZYclELl MlEJSC ZAJĘC,,

2, STOSOWANlA PRZEMOCY WOBEC lNNYCH UCZESTNlKOW ZAJĘC;

3. UŻYWANlA sŁow WULGARNYCH l UBLIZAJĄCYCH |NNYM UCZESTNlKoM ZAJĘC ORAZ NAUCZYC|ELoM;
4. ZACHOWAŃ trllEetzplEcZNYcH MoGĄcYcH ZAGRAZAC ZYclU l ZDRoW|U WŁASNEMU, lNNYcH U0ZESTNlKOW ZAJĘC

oRAZ NAUcZYclELl.
lV. P O ST AN OW ENt A O G OLN E :

1. Dokonanie wpłaty oraz dożenie wypełnionej kańy zgłoszeniawraz z regulaminem jest jednoznaczne z zapisaniem dziecka na półkolonie;

2, Wpłaty przyjmowane sąwyłącznie przelewem na konto Pałacu Młodziezy im, Juliana Tuwima;

3. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z wypoczynku zimowego do 26.0'l .201 B r. dokonana wpłata nie będzie zwracana;

4, Zapisanie dziecka na wypoczynek zimowy jest jednoznaczne zwyrażeniem zgody na jego udział w zajęciach poza terenem placowki;

5, Pałac Młodzieży nie ponosi odpowiedzialn ości za rzeczy zgubione przez uczestników;

6. Pałac Młodzieży nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (dzieci, które zostały objęte ubezpieczeniem

zbiorowym w szkole sąchronione przezcaly czas).

7, Zebranie informacyjne odbędzie się 07.06,2018 r. o godz, 'l8.00 w auli PM.

Pzyjmuję regulamin do wiadomości i stosowania:

Podpis uczestnika zajęć pod pis rodzica/opiekun a

-

Wypełnia rodzic/opiekun uczestnika
Zgodnie zań.23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z29.08,1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2016r,,poz.922ze,zm.) dane osobowe uczestnikow
wykorzystywane będą jedynie do celow statutowych Pałacu Młodziezy, Zapisanie dziecka na połkolonie, jesi jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację wizerunku i osiągnięć dziecka na stronie internetowej pIacówki Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie pu w celach niekomercyjnych.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na samodzielny powrot dziecka do domu po zakończeniu zajęc* (niepotrzebne skreślić)
Dziecko moze byc odbierane tylko przez (proszę podac osoby upowaznione - włącznie z rodzicami/opiekunami),

Podpis rodzica/opieku n a

pod pis rodzica/oniekuna

-


