REGULAMIN ZIMOWEGO WYPOCZYNKU
organizowanego przez Rzeszowski Dom Kultury

I ORGANIZACJA WYPOCZYNKU
1.
2.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w wypoczynku organizowanym przez Rzeszowski Dom Kultury.
Wypoczynek organizowany jest w formie 2 turnusów w 12 filiach na terenie miasta Rzeszowa. Zajęcia odbywają się:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 (filia: Biała, Country, Pobitno, Przybyszówka, Słocina, Staroniwa,
Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwięczyca),
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyżywieniem (filia Miłocin oraz filia Staromieście).
3. Rzeszowski Dom Kultury ponosi odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w czasie zajęć, prowadzonych w ramach wypoczynku.
4. Zajęcia wypoczynku o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym oraz edukacyjnym odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według
opracowanego harmonogramu.
5. W wypoczynku uczestniczą dzieci w wieku 7 – 12 lat (urodzone w latach 2007 – 2012).
6. Ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób w każdym tygodniu.
7. Dzieci zobowiązane są do wykonywania poleceń wychowawców, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku.
W przypadku niepodporządkowania się Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo wypisania dziecka z wypoczynku.
Niezdyscyplinowanie, samowolne oddalenie się od wychowawców, nie wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie
Regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
• upomnienie przez wychowawcę,
• zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych,
• powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o nagannym zachowaniu,
• wykluczenie z wypoczynku bez możliwości zwrotu opłaty za dany turnus.
8. Rzeszowski Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez dziecko w czasie wypoczynku oraz za zniszczenia rzeczy,
należących do dzieci dokonane przez innych uczestników.
9. Rzeszowski Dom Kultury prosi o niezabieranie przez dziecko przedmiotów i urządzeń o znacznej wartości, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki, drogich zabawek oraz dużych kwot pieniężnych.
10. Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo odwołania wypoczynku w przypadku frekwencji niższej niż 15 osób.
11. Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w programie tygodniowym i dziennym.
II OBIEKTY WYPOCZYNKU
Wypoczynek będzie prowadzony w następujących filiach Rzeszowskiego Domu Kultury:
1) Rzeszowski Dom Kultury filia Biała przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 164,
2) Rzeszowski Dom Kultury filia Country przy ul. Herbowej 3,
3) Rzeszowski Dom Kultury filia Miłocin przy ul. Miłocińska 75,
4) Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno przy ul. Konfederatów Barskich 43 a,
5) Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka przy ul. Dębickiej 170,
6) Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina przy ul. Paderewskiego 154,
7) Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście przy ul. Staromiejskiej 43 a,
8) Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa przy ul. Staroniwskiej 46,
9) Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja przy ul. Olbrachta 120,
10) Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie przy ul. Wieniawskiego 84,
11) Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże przy ul. ks. Jana Stączka 12,
12) Rzeszowski Dom Kultury filia Zwięczyca przy ul. Beskidzkiej 6.
III CZAS TRWANIA
Zajęcia odbywają się w terminie:
I tydzień
od 11 lutego do 15 lutego 2019 r.
II tydzień od 18 lutego do 22 lutego 2019 r.
IV RODZICE
1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzić dziecko do filii Rzeszowskiego Domu Kultury, do której zostało zgłoszone.
2. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem odbywania się
wypoczynku.
3. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom:
• obuwia zmiennego,
• napoju w bezpiecznej (nie szklanej) butelce,
• drugiego śniadania (przekazywanego dziecku codziennie),
• stosowną do pogody odzież.
4. Przyprowadzanie dzieci powinno nastąpić nie wcześniej niż o godzinie 7:45.
5. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 14.15, w przypadku filii Miłocin i Staromieście nie później niż 16:15.
6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do miejsca zamieszkania, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są napisać stosowne
oświadczenie.
7. W razie konieczności rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko
z wypoczynku i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.

V KIEROWNIK WYPOCZYNKU
Kierownik wypoczynku ma obowiązek:
• opracować plan zajęć oraz rozkład dnia i kontrolować ich realizację,
• kontrolować pracę wychowawców,
• zapewnić uczestnikom wypoczynku właściwą opiekę i warunki bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców/prawnych opiekunów
do czasu ponownego przekazania rodzicom/prawnym opiekunom,
• zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
VI WYCHOWAWCY
• Wychowawcy podczas organizowanych zajęć dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku,
umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
• Wychowawca nie opowiada za rzeczy pozostawione, zgubione podczas wyjść i wycieczek do obiektów poza placówką.
VII ZAPISY NA WYPOCZYNEK
1. TERMINY ZAPISU
Zapisy na wypoczynek odbywają się:
• od 7 stycznia 2019 r. dla rodzin z Rzeszowa,
• od 28 stycznia 2019 r. dla rodzin spoza Rzeszowa (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc),
• zapisy przyjmowane są do dnia 1 lutego 2019 r. Jeżeli w tym terminie grupa danego turnusu liczyć będzie mniej niż 15 osób to turnus zostaje
odwołany, a wszelkie płatności zwrócone, ale wyłącznie na podstawie przedstawienia oryginału paragonu.
2. WYMAGANIA
Zapisu można dokonać tylko z jednoczesnym uiszczeniem opłaty za uczestnictwo w wypoczynku oraz po dokładnym wypełnieniu i przekazaniu:
• karty zgłoszenia - dokumentu potwierdzającego zgłoszenie dziecka na wypoczynek, jest on obowiązkowy i tylko na jego podstawie można
dokonać zapisu dziecka na wypoczynek,
• oświadczenia, w którym wyrażenie zgody w punktach 2 jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisu dziecka na wypoczynek. Brak zgody
w punktach 2 spowoduje niezakwalifikowanie dziecka do udziału w wypoczynku,
• podpisanej klauzuli informacyjnej, dotyczącej ochrony danych osobowych.
Dokonanie wpłaty oraz przekazanie wypełnionych dokumentów należy dokonać osobiście w filii Rzeszowskiego Domu Kultury w której
organizowany jest dany wypoczynek.
3. OPŁATY
Opłata od jednego Uczestnika wynosi:
• 110,00 zł za jeden tydzień, natomiast dla posiadaczy Karty „Rodzina Wielodzietna 3+” przysługuje rabat 50% - dotyczy wypoczynku
6 godzinnego,
• 260,00 zł jeden tydzień z wyżywieniem, natomiast dla posiadaczy Karty „Rodzina Wielodzietna 3+” koszt jednego tygodnia
z wyżywieniem wynosi 167,50 zł (koszt wyżywienia nie podlega rabatowi) – dotyczy wypoczynku 8 godzinnego.
4. REZYGNACJA
a) Rezygnacja z wypoczynku może nastąpić na 10 dni przed rozpoczynającym się turnusem, poprzedzającym okres, którego dotyczy rezygnacja.
Wymagana jest forma pisemna rezygnacji wraz z uzasadnieniem i załączonym oryginałem dowodu zapłaty (paragon, rachunek).
b) Rezygnacja z wypoczynku w okresie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem turnusu, może nastąpić tylko w przypadkach losowych
(przewlekła choroba, wypadek). Wymagana jest forma pisemna rezygnacji wraz z uzasadnieniem, dołączonym zaświadczeniem lekarskim
oraz oryginałem dowodu zapłaty (paragon, rachunek).
c) Podstawą zwrotu pieniędzy lub reklamacji jest paragon lub rachunek wystawiony przez Rzeszowski Dom Kultury.
Niniejszy Regulamin winien być zaakceptowany i podpisany przez rodzica posiadającego pełnię praw rodzicielskich lub opiekuna prawnego
uczestnika wypoczynku.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższym Regulaminem i akceptuję jego warunki.

………………………………………………………………...
miejscowość, data

……………………………..……………………………………………………………………………………..
podpis rodzica posiadającego pełnię praw rodzicielskich lub prawnego opiekuna

