
REGULAMIN 

 

Zajęć organizowanych w okresie letnim przez 

 Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczna Gminy Słupsk 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Na zajęcia przyjmowane są dzieci w wieku szkolnym po wcześniejszym zapisaniu przez 

rodzica oraz uiszczeniu opłaty. 

2. Poszczególne placówki maja prawo do ograniczenia wieku uczestników w celu 

stworzenia grup zbliżonych wiekowo. 

3. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest uiszczenie wymaganej opłaty rezerwacyjnej. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub nieobecności dziecka na części zajęć, nie 

przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej. Opłata ta stanowi równowartość poniesionych 

przez Organizatora kosztów i wydatków związanych z planowanym udziałem  

i uczestnictwa dziecka w zajęciach. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są punktualnie przyprowadzać i odbierać 

dzieci z zajęć. Samodzielne opuszczenie miejsca zajęć przez dziecko wymaga pisemnej 

zgody rodziców. 

6. Za bezpieczeństwo dziecka przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia zajęć 

odpowiada rodzic. 

7. Rodzic ze względów bezpieczeństwa zobowiązany jest do poinformowania osoby 

prowadzącej o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka. Informacja taka jest 

poufna. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników przynoszone na 

zajęcia. Organizator w tym zakresie nie świadczy usług przechowywania.  

 

II. Miejsce, terminy i godziny zajęć 

     W zależności od danej placówki. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Zajęcia  przeznaczone są dla dzieci w wieku od ………do …….. roku życia. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa mailowo lub telefonicznie nie jest równoznaczne z 



zapisaniem dziecka na zajęcia. Zgłoszenie jest ważne po wpłaceniu określonej kwoty 

na konto: 

 

  Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, 

  ul. Główna 65, 76-200 Słupsk 

Bank Spółdzielczy w Ustce 

nr 18 9315 0004 0050 8232 2000 0010 

 

    lub osobiście u opiekuna danej placówki. 

 

3. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi …………… od osoby. 

4. W przypadku rezygnacji lub nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości 

zwrotu wpłaconej kwoty. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator ma prawo do rejestracji wizerunku uczestników zajęć podczas ich trwania 

oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć można uzyskać w poszczególnych 

placówkach, stronie internetowej: www. kultura.slupsk.pl lub telefonicznie w Centrum 

Kultury – tel. 59-847-10-91. 

 


