
 

Trzebiatowski Ośrodek Kultury 

Ul. Wojska Polskiego 67 

tel. 913872614, 517695414 

e-mail tok@trzebiatow.pl 

                                                                REGULAMIN ZAJĘĆ FERYJNYCH 

1.Organizatorem zajęć  jest Trzebiatowski Ośrodek Kultury. 

2. Zajęcia feryjne trwać będą w dniach : 14.02.2023r.-17.02.2023r. i  21.02.2023r.- 24.02.2023r.  

3. W programie ferii zaplanowane są wycieczki- obowiązuje regulamin wycieczek. 

4. Czas trwania zajęć podany jest  w grafiku. 

5. Wymagany wiek uczestników zajęć: 7 - 13lat. 

6. Organizator zajęć feryjnych nie zapewnia wyżywienia. 

7. Koszt zajęć feryjnych – 150 zł. od osoby. Pokrywa to koszty udziału dziecka w organizowanych  

wycieczkach oraz zakup materiałów do realizacji warsztatów i zajęć. Organizator nie zwraca pieniędzy 

w związku z ewentualną nieobecnością Uczestnika. Koszty zwracane są  tylko w sytuacji, gdyby z 

przyczyn niezależnych od Organizatora zajęcia się nie odbyły. 

8. Zapisy przyjmowane są w Pałacu w godzinach otwarcia placówki poniedziałek-piątek od 8.00 16.00. 

W pierwszej kolejności przyjmowani są mieszkańcy Gminy Trzebiatów. O dalszym uczestnictwie w 

zajęciach decydować będzie kolejność zapisów. 

9. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna na udział dziecka w zajęciach feryjnych 

Oświadczenie do pobrania na stronie internetowej www.kultura.trzebiatow.pl 

 bądź w siedzibie TOK.  

10.Rodzice/ Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem do 

miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach. 

11. Uczestnicy zajęć feryjnych są zobowiązani do wykonywania poleceń instruktorów oraz innych 

upoważnionych osób. 

12. Uczestnicy zajęć feryjnych są zobowiązani do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się 

w trakcie trwania zajęć. 

13. Uczestnicy zajęć feryjnych są zobowiązani do szanowania i właściwego użytkowania obiektu – 

TOK  wraz z całym wyposażeniem. 

14. Uczestnikom zajęć feryjnych zabrania się oddalenia z miejsca organizowanych zajęć. 

15. Uczestnicy zajęć feryjnych mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ppoż. 

16. Za szkody związane z nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiadają rodzice lub prawni 

opiekunowie uczestnika zajęć 

17. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.| 

18. Organizator zaleca, aby podczas trwania zajęć feryjnych dzieci nie posiadały przy sobie cennych 

urządzeń typu telefon komórkowy, odtwarzacz muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

19. Organizator zapewnia: 

a) realizację zajęć zgodnie z programem oraz wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zajęcia 

b) materiały edukacyjne do realizacji warsztatów i zajęć 

c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wycieczek. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zajęć, wynikających 

z nieprzewidzianych okoliczności (losowych) niezależnych od organizatora.| 

21. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. 

22. Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach feryjnych jest równoznaczne z akceptacją powyższego 

Regulaminu . 

 

http://www.kultura.trzebiatow.pl/

