
REGULAMIN  
„Akademia Młodego Inżyniera – ferie z Miejskim Centrum Kultury w Imielinie”  

13-24 stycznia 2020 r. 
 
 

  
1 Organizatorem ferii  p.t. „Akademia Młodego Inżyniera” jest Miejskie Centrum Kultury w Imielinie. 

2. Program ferii przewiduje zajęcia manualno-ruchowe połączone z nauką i zabawą - w 2020 r.  
związane z tematem różnych form rękodzielniczych (warsztaty: architektoniczne, lego 
robotyka, warsztaty z doświadczalnią, poznanie tajników fotografii) 
i realizowany jest w dwóch placówkach MCK w Imielinie; od 13 do 17 stycznia w 
pomieszczeniach Biblioteki Miejskiej w Imielinie, ul. Imielińska 92 oraz od 20 do 24 stycznia 
w Domu Kultury Sokolnia, ul. Imielińska 29 

3. Udział w zajęciach jest nieodpłatny za wyjątkiem wyjazdu do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. 
Koszt wyjazdu 40 złotych 

4. Zapisy na wyjazd odbywać się będą w pierwszym dniu zajęć w Bibliotece Miejskiej.                    
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. 

5. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 13.00. 
 6. Udział dziecka w zajęciach feryjnych poprzedzają zapisy w terminie podanym na plakacie.  
7. Uczestnikami zajęć są dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy ósmej,  które w 

danym roku mają nie mniej niż 7 lat i nie więcej niż 15 lat. 
8. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem organizatorów. 
9. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów  

prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu oraz przestrzegania zasad  
i zachowań obowiązujących w grupie tj.; dobrego wychowania, koleżeńskości, szacunku dla 
osób i mienia. 

10. Codzienny udział w zajęciach potwierdzony zostanie podpisem na liście obecności. 
11.   Dzieci są odbierane po zakończeniu zajęć wyłącznie przez osoby wskazane w Deklaracji  
 Uczestnictwa Dziecka. 
12. W Deklaracji Uczestnictwa Dziecka rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować   

o specjalnych potrzebach, zaburzeniach, chorobach dziecka.  
13. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni 

opiekunowie. 
14. Rodzic/opiekun ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w obuwie zmienne (domowe). 
15. Organizator  nie odpowiada za cenne rzeczy np. telefony komórkowe, tablet, MP 3  
  przynoszone przez uczestników na półkolonie  oraz ich zniszczenie lub zagubienie. 
16. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 
17. Warunkiem uczestnictwa w „Feriach z MCK” jest złożenie organizatorowi wypełnionej   

i potwierdzonej podpisem Deklaracji Uczestnictwa w dniu zgłoszenia dziecka   
co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

  
 


