Regulamin akcji „Ferie w mieście”

Postanowienia ogólne:
a) Akcja zimowa „Ferie w mieście” organizowana jest przez Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach w dniach 14-25 stycznia 2019 (od poniedziałku do piątku).
b) Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć określone są w Harmonogramie akcji „Ferie w mieście”,
c) Ze względu na warunki atmosferyczne lub inne okoliczności CKiS w Krzeszowicach zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu.
1. Przyprowadzanie dziecka do Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
a) Rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez rodziców (opiekunów prawnych) osoby
przyprowadzają i odbierają dzieci z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, są odpowiedzialni za
ich bezpieczeństwo w drodze do i z siedziby CKiS w Krzeszowicach;
b) Rodzice osobiście powierzają dziecko pracownikom CKiS w Krzeszowicach;
c) Rodzice mają obowiązek zgłaszania na bieżąco wszelkich dolegliwości dziecka i udzielania
wyczerpujących informacji na ten temat;
d) Rodzice mają obowiązek przyprowadzić dziecko do siedziby Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach (ul. Walkowskiego 1) od 8:30 do 9:00. Dzieci przyprowadzone po godz. 9:00 mogą
nie zostać przyjęte w danym dniu przez pracownika CKiS w Krzeszowicach – co wykluczy je z
możliwości brania udziału w zaplanowanych na ten dzień zajęciach (bez możliwości dochodzenia
zwrotu części kosztów)
2. Odbieranie dziecka z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
a) Dziecko odbieranie jest z CKiS w Krzeszowicach przez rodziców (prawnych opiekunów) lub
upoważnione przez rodziców (opiekunów prawnych) osoby;
b) Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia
podpisanego przez rodziców. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują wyznaczonemu
pracownikowi CKiS w Krzeszowicach ;
c) Rodzice lub upoważnione przez nich osoby, ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odbieranego z siedziby CKiS w Krzeszowicach;
d) Upoważnienia są ważne przez cały okres uczęszczania dziecka na "Ferie w mieście", ale mogą także
zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione;
e) Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z siedziby CKiS.
Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej;
f) Nie ma możliwości wydania dziecka osobom innym niż rodzice (opiekunowie prawni), lub osoby
upoważnione w formie wskazanej niniejszym regulaminem, na podstawie telefonicznej prośby rodzica
lub innej osoby;

g) Pracownik CKiS w Krzeszowicach może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko (np. będącej pod wpływem alkoholu) będzie wskazywał, że nie jest
ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku pracownik CKiS może wezwać
drugiego rodzica (opiekuna prawnego) lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe pracownik
CKiS w Krzeszowicach ma prawo wezwać policję;
h) Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od pracownika z siedziby CKiS
w Krzeszowicach;
i) Dziecko, po zakończeniu zajęć, może opuścić siedzibę CKiS w Krzeszowicach bez opieki rodziców
(opiekunów prawnych) jedynie po złożeniu przez ww. osoby pisemnego oświadczania określającego
zgodę na samotny powrót dziecka do domu;
3. Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z Centrum Kultury i Sportu
a) W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu określonego w harmonogramie
akcji "Ferie w mieście" wyznaczony pracownik CKiS w Krzeszowicach powiadomi telefonicznie o
zaistniałym fakcie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka;
b) W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można
uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, pracownik CKiS oczekuje z
dzieckiem w siedzibie CKiS w Krzeszowicach przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu wyznaczony
pracownik CKiS w Krzeszowicach poinformuje najbliższy komisariat policji o niemożliwości
skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka;

4. Koszty
a) Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Koszt dwóch tygodni półkolonii to 200 złotych brutto;
b) W przypadku opiekunów prawnych, którzy zapisują na ten sam turnus półkolonii więcej niż jedno
dziecko, istnieje możliwość skorzystania z rabatu:


W przypadku zapisania dwojga dzieci – łączny koszt wynosi 380 złotych brutto;



W przypadku zapisania trojga dzieci – łączny koszt wynosi 540 złotych brutto;

c) Honorujemy Kartę Dużej Rodziny, jednak nie ma możliwości skorzystania jednocześnie z Karty
i rabatu wskazanego w punkcie powyższym.

