
PÓŁKOLONIE - LATO 2020 

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ STAŁYCH 

  

 

  

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………… 

I. UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO: 

1. Korzystać z materiałów oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu placówki, zgodnie z zaleceniami nauczyciela; 

2. Brać udział we wszystkich organizowanych w placówce zajęciach; 

3. Być szanowany przez nauczycieli i innych uczestników; 

4. Korzystać z opieki pedagogicznej podczas zajęć; 

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

6. W razie potrzeby kontaktować się z rodzicami lub opiekunami. 

II. UCZESTNIK ZAJĘĆ W PAŁACU MŁODZIEŻY JEST ZOBOWIĄZANY: 

1. Aktywnie uczestniczyć w oferowanych przez nauczycieli zajęciach; 

2. Wykonywać wszystkie zalecenia nauczycieli, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników zajęć; 

3. Przestrzegać regulaminu pracowni oraz regulaminu zajęć, a także przepisów BHP, z którymi uczestnik został zapoznany  

przez nauczyciela dyżurnego; 

4. Przestrzegać obowiązujących w placówce Procedur postępowania w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi  

5. Przebywać jedynie miejscach wyznaczonych - wyłącznie pod opieką nauczyciela; 

6. Każdorazowo uzyskać zgodę nauczyciela na oddalenie się z wyznaczonego miejsca zajęć; 

7. Dbać o wykorzystywany sprzęt oraz czystość i estetykę otoczenia; 

8. Godnie reprezentować i dbać o dobre imię Pałacu Młodzieży. 

III. UCZESTNIKOWI ZAJĘĆ ZABRANIA SIĘ: 

1. SAMOWOLNEGO OPUSZCZNIA PLACÓWKI ORAZ WYZNACZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI MIEJSC ZAJĘĆ; 

2. STOSOWANIA PRZEMOCY WOBEC INNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ; 

3. UŻYWANIA SŁÓW WULGARNYCH I UBLIŻAJĄCYCH INNYM UCZESTNIKOM ZAJĘĆ ORAZ NAUCZYCIELOM; 

4. ZACHOWAŃ NIEBEZPIECZNYCH MOGĄCYCH ZAGRAŻAĆ ŻYCIU I ZDROWIU WŁASNEMU, INNYCH UCZESTNIKÓW 

ZAJĘĆ ORAZ NAUCZYCIELI. 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Dokonanie wpłaty oraz złożenie wymaganych dokumentów jest jednoznaczne z zapisaniem dziecka na półkolonie;  

2. Wpłaty przyjmowane są wyłącznie przelewem na konto Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima; 

3. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z wypoczynku letniego do dnia 3 lipca 2020 r. dokonana wpłata nie będzie zwracana; 

4. Pałac Młodzieży nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez uczestników; 

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

ubezpieczeniem zbiorowym w szkole są chronione przez cały czas). 

 

 

Przyjmuję regulamin do wiadomości i stosowania: 

 

Podpis uczestnika zajęć Podpis rodzica/opiekuna 

 
 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończeniu zajęć* (niepotrzebne skreślić) 

Dziecko może być odbierane tylko przez (proszę podać osoby upoważnione – włącznie z rodzicami/opiekunami). 
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3.................................................................................................... 

(Imię i nazwisko; nr dowodu osobistego) 

Podpis rodzica/opiekuna  


