Regulamin uczestnika wakacyjnych spotkań
Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Talencik”
1. Zasady uczestniczenia w zajęciach:
- w spotkaniach uczestniczą dzieci i młodzież zgłoszone i zapisane na wakacyjne spotkania;
- wszyscy uczestnicy zajęć wpisują się na dzienną listę obecności;
- wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką i kierownictwem wychowawców;
- dzieci korzystają z pomieszczeń kościoła wyznaczonych do użytku Talencika;
- dziecko ma obowiązek zgłosić koordynatorowi lub opiekunowi każde wyjście z klubu,
w tym także wyjście po skończonych zajęciach do domu;
- opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuszcza
pomieszczenia i teren w czasie zajęć bez zezwolenia koordynatora lub wychowawcy;
- uczestnik zgłaszania wychowawcy wszystkie zauważone nieprawidłowości, szczególnie
zagrożeń dla zdrowia lub życia;
- uczestnicy wakacyjnych spotkań korzystają z parku przy kościele na terenie ogrodzonym
wyłącznie pod opieką wychowawców;
- w parku obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa, np. zakaz wchodzenia na drzewa,
przechodzenia nad ogrodzeniem;
- obowiązuje zakaz spożywania używek na terenie Talencika oraz przyległego parku;
- w czasie spacerów idziemy w grupie zorganizowanej, nikt nie może odłączać się od grupy;
- cenne rzeczy, takie jak komórki, portfele, można schować do szafy zamykanej na klucz, do
której dostęp ma koordynator Klubu oraz osoba prowadząca warsztaty plastyczne;
- koordynator Klubu oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione
rzeczy w szatni;
- rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
ich dziecko.
2. Uczestnik ma obowiązek:
- słuchać i okazywać szacunek wychowawcom;
- przestrzegać zasad dobrego wychowania;
- odnosić się z szacunkiem do innych dzieci/młodzieży;
- nie stosować przemocy fizycznej i słownej;
- dbać o sprzęt należący do Klubu: gry, sprzęt sportowy, meble, stół bilardowy,
piłkarzyki, itp.;
- dbać o ład i porządek w pomieszczeniach i miejscach zabaw.
3. Kary za naruszanie zasad obowiązujących w Klubowym Centrum Talencik:
- ustne upomnienie przez kierownika lub wychowawcę;
- czasowe zawieszenie uczestnika w zajęciach.
Koordynator Klubowego Centrum „Talencik”
Gienia Trusiewicz

Zapoznałem się z regulaminem.
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