
 

 

 

 

Regulamin udziału grupy w zajęciach Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi 

w systemie „na zamówienie” 

 

 

§ 1. Zasady zamawiania zajęć 

 

1. Zajęcia są zamawiane przez nauczyciela, który wypełnia załączoną do oferty Kartę zamówienia zajęć dla 

grupy. 

2. Wypełnioną kartę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: palacmlodziezy@toya.net.pl   

1 miesiąc przed planowanymi zajęciami. 

3. Najpóźniej 2 tygodnie przed zajęciami należy dostarczyć (osobiście, przesłać pocztą lub faxem)  

do sekretariatu Pałacu Młodzieży  wypełnioną i potwierdzoną przez dyrektora placówki zamawiającej 

Kartę zamówienia zajęć dla grupy.  

4. Dyrekcja Pałacu Młodzieży w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia podejmuje decyzję  

o przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa grupy szkolnej w zajęciach i przekazuje decyzję do zamawiającej 

placówki. 

5. W razie konieczności odwołania zajęć, należy o tym niezwłocznie powiadomić Pałac Młodzieży. 

 

§ 2. Zasady uczestniczenia w zajęciach 

 

1. Podczas zajęć opiekę nad uczestnikami sprawuje nauczyciel, który przyprowadził uczniów na zajęcia. 

Nauczyciel Pałacu Młodzieży odpowiada za stronę merytoryczno-organizacyjną zajęć. 

2. W zajęciach może uczestniczyć grupa licząca do 15 uczniów. Jeśli grupa jest liczniejsza, wówczas istnieje 

możliwość podzielenia jej na dwie części, a także zaproponowania zajęć równoległych dla obu grup. 

3. O znaczących zmianach w ilości uczestników (od 5 osób) placówka zamawiająca powinna poinformować 

Pałac Młodzieży najpóźniej na trzy dni przed planowanymi zajęciami. 

4. Uczestnicy dojeżdżają do Pałacu Młodzieży na koszt własny pod opieką nauczyciela placówki 

zamawiającej zajęcia. 

5. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Materiały potrzebne do realizacji warsztatów należy 

zabezpieczyć we własnym zakresie (według listy dostępnej u prowadzących). Można również skorzystać 

z zasobów pracowni wpłacając dobrowolną składkę na Fundusz Rady Rodziców, z którego kupowany jest 

potrzebny sprzęt i materiały. 

6. Czas trwania zajęć jest zgodny z ofertą, nie może trwać krócej niż 2 godziny lekcyjne. 

7. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku obowiązujących w 

placówce edukacyjnej, jaką jest Pałac Młodzieży. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

 

1. Wypełnienie i przesłanie do Pałacu Młodzieży Karty zamówienia zajęć dla grupy szkolnej jest 

równoznaczne  z akceptacją niniejszego regulaminu. 
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