
Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora NOK
 Nr 15/2021 z dnia 15 czerwca 2021r.

REGULAMIN LETNICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH 
w ŚWIETLICY NADARZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PAROLACH 

Instruktorzy podczas trwania LETNICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH 
dokładają wszelkich starań, by stworzyć uczestnikom jak najlepsze warunki do aktywnego 
udziału  w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób 
atrakcyjny i pożyteczny. 

PRZY ZAPISIE PROSIMY O UWZGLĘDNIENIE FAKTU, ŻE NOK NIE JEST 
PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ, ZATRUDNIENI INSTRUKTORZY 
NIE POSIADAJĄ KWALIFIKACJI  DO PRACY Z DZIEĆMI ZE SPECJALNYMI 
POTRZEBAMI.

1. Organizatorem LETNICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH jest Nadarzyński 
Ośrodek Kultury. 
2.  Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat, których opiekunowie 
prawni dopełnili wszystkich formalności związanych z uczestnictwem w Warsztatach 
(dokonali zapisu online).
3. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką instruktorów od godz. 8.00 do godz.16.00. 
w dniach:  I tydzień: 12.07-16.07.2021 r.; II tydzień:  19.07. – 23.07.2021 r.; III tydzień: 
26.07. – 30.07.2021r.
4. Organizator nie zapewnia opieki dzieciom przebywającym na terenie Świetlicy PRZED 
GODZ 8:00 I PO GODZ. 16:00.
5. Opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania oraz odbierania 
dziecka. 
6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu opiekunowie prawni są 
zobowiązani podpisać stosowne oświadczenie. (zaznaczyć odpowiednią zgodę podczas 
zapisu).
7. Uczestnicy warsztatów mają prawo do: 
a) udziału we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych w czasie 
trwania warsztatów, 
b) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 
warsztatów, 
8. Uczestnicy mają obowiązek: 
a) szanować innych uczestników warsztatów,  instruktorów oraz pracowników NOK.
b) podporządkować się poleceniom instruktorów, 
c) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
d) brać udział w realizacji programu warsztatów, 
e) przestrzegać zasad higieny osobistej, 
f) szanować mienie Organizatora
g) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
h) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
9. Samowolne oddalenie się od grupy, niesubordynacja, niewykonywanie poleceń 
instruktorów, wulgarne zachowanie,  nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 
upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników warsztatów, 
bez zwrotu należności za niewykorzystane  dni w przypadku rażącego łamania regulaminu.



10.Za szkody wyrządzone przez uczestnika, materialnie odpowiedzialni są opiekunowie 
prawni.
11. Opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dzieci w kanapki oraz wodę. 
12. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze oraz inne rzeczy wartościowe  
(telefony komórkowe, słuchawki itp.) przyniesione na warsztaty.
13. Opiekun prawny uczestnika oświadcza, że zapoznał się z Procedurami funkcjonowania 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w trakcie epidemii Covid-19, zawartymi w Załączniku nr 1 
do Zarządzenia nr 21/2020 dyrektora NOK z 3 września 2020 r., zaś uczestnik zajęć 
zobowiązany jest do przestrzegania procedur funkcjonowania NOK zawartych w w/w 
Zarządzeniu dyrektora NOK.
14. Warunkiem uczestnictwa dziecka w  LETNICH WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH 
jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz wypełnienie przez opiekunów prawnych  karty 
uczestnictwa (w formie online na stronie internetowej www.nok.pl zakładka „Rezerwacje 
online”), stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

………….…………………………
  czytelny podpis opiekuna prawnego 

http://www.nok.pl/

