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REGULAMIN LETNICH ZAJĘĆ DLA DZIECI
„WESOŁE LATO 2021” I ”ZIELONE LATO 2021”

I. Postanowienia ogólne

 Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru oraz zasady uczestnictwa

w zajęciach letnich dla dzieci „Wesołe lato 2021” i „Zielone lato 2021”, których organizatorem
jest Ośrodek Kultury Wesoła z siedzibą przy ul. Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa (zwany
dalej Ośrodkiem).

Zajęcia odbywać się będą w oparciu o Procedurę zachowania bezpieczeństwa  
i zasad funkcjonowania Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy w trakcie
epidemii Covid-19 dla użytkowników Ośrodka Kultury i Filii.

W  przypadku  sytuacji  podejrzenia  zakażenia  SARS-Covid-19  lub  wystąpienia
jakichkolwiek  komplikacji  zdrowotnych  podczas  pobytu  uczestnika  na  zajęciach  letnich,
uczestnik taki zostanie odizolowany w osobnym pomieszczeniu. Następnie skontaktujemy się
niezwłocznie z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka oraz telefonicznie ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną,  a w razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia pod numer pogotowia
ratunkowego  999  lub  numer  alarmowy  112  i  poinformujemy  o  możliwości  zakażenia
koronawirusem.

WAŻNE!  Osobami  odprowadzającymi  i  odbierającymi  dziecko  do/z  Ośrodka/Filii
Zielona, nie mogą być osoby, które w ciągu 14 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia zajęć
letnich przebywały na kwarantannie lub miały z taką osobą styczność!

Koszt letnich zajęć pokrywany jest  przed rozpoczęciem zajęć.

II. Czas, miejsce i sposób realizacji  zajęć

1. Zajęcia dla dzieci są organizowane w terminie od 05 do 30/07/2021 r. z podziałem na cztery
niezależne turnusy:

 Ośrodek Kultury Wesoła przy ul. Starzyńskiego 21:

• turnus I: 5-9 lipca 2021 r. gr. 1. od 10:00 do 12:00; gr.2. od 12:30 do 14:30.

• turnus II: 12-16 lipca 2021 r. gr. 1. od 10:00 do 12:00; gr.2. od 12:30 do 14:30.

• turnus III: 19-23 lipca 2021 r. gr. 1. od 10:00 do 12:00; gr.2. od 12:30 do 14:30.

• turnus IV: 26-30 lipca 2021 r. gr. 1. od 10:00 do 12:00; gr.2. od 12:30 do 14:30.



 Filia „Zielona” przy ul. Wilanowskiej 3:

• turnus I: 5-9 lipca 2021 r. gr. 1. od 10:00 do 12:00.

• turnus II: 12-16 lipca 2021 r. gr. 1. od 10:00 do 12:00.

• turnus III: 19-23 lipca 2021 r. gr. 1. od 10:00 do 12:00.

• turnus IV:  26-30 lipca 2021 r. gr. 1. od 10:00 do 12:00.

2. Zajęcia dla dzieci „Wesołe lato 2021” odbywać się będą na terenie Ośrodka Kultury Wesoła,
a zajęcia dla dzieci „Zielone lato 2021” odbywać się będą na terenie Filii w Ośrodku Działań
Twórczych „Zielona”.  Wszystkie  rodzaje zajęć  odbywać  się  będą na świeżym powietrzu.  W
przypadku niepogody Organizator może przenieść zajęcia i uczestników do budynku.

3. Zajęcia dla dzieci będą w każdym tygodniu obejmować następujące bloki tematyczne:
w Ośrodku Kultury Wesoła:

• turnus I i II: ceramika, plastyka, taniec, ruch;
• turnus III i IV : taniec, plastyka, ruch, warsztaty krawieckie;

w Filii „Zielona”:

• turnus I i II: ceramika, plastyka, ruch, warsztaty krawieckie;
• turnus III i IV : warsztaty wikliniarskie, plastyka, ruch, zajęcia krawieckie.

4. Podczas turnusów opiekę nad dziećmi sprawować będzie instruktor zajęć.

5. Plany zajęć dla dzieci  wraz  z  podaniem wysokości  opłat  udostępniamy na stronie  www
Ośrodka Kultury Wesoła pod adresem: https://domkulturywesola.net/oferta-letnia-2021/

8. W przypadku nie zebrania się minimalnej wymaganej ilości uczestników Organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania całego turnusu.
III. Warunki uczestnictwa w zajęciach letnich.

1. Uczestnikiem letnich zajęć może być dziecko:
a) które ukończyło co najmniej 7 rok życia i nie przekroczyło lat 13,

b)  którego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w takiej  formie zajęć,  obowiązkowo bez
objawów chorobowych oraz takie,  które w ciągu 14 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia
zajęć nie przebywało na kwarantannie i nie miało z takimi osobami kontaktu,

c) którego rodzic/opiekun prawny: wypełni i złoży kartę zgłoszenia oraz złoży oświadczenie

o zapoznaniu i akceptacji treści niniejszego Regulaminu,

d) po uiszczeniu z góry opłaty za zajęcia,

e) którego rodzic/opiekun prawny przed rozpoczęciem zajęć złoży pisemne oświadczenie o
stanie zdrowia dziecka i poświadczy brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach
(wzór oświadczenia jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu).

2. Kryteria uczestnictwa stosowane są łącznie.

IV. Zapisy
1. Zapisy są prowadzone przy pomocy platformy Strefa Zajęć:  www.strefazajec.pl

2.  Karta  zgłoszenia  uczestnika  jest  do  pobrania  ze  strony  internetowej  Ośrodka  Kultury:
https://domkulturywesola.net/oferta-letnia-2021/



3.   Czytelnie  wypełnioną  i  podpisaną  kartę  zgłoszenia  należy  złożyć  w  siedzibie  Ośrodka
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

7. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailowo i  telefonicznie  
przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

8.  Opłata za zajęcia może być zwrócona w pełni lub częściowo w przypadku nagłego
zdarzenia losowego lub nagłego zachorowania dziecka.

V. Prawa i obowiązki uczestnika zajęć letnich
1. Uczestnik ma prawo do:
a) udziału w opłaconych zajęciach,

b) zwracania się ze wszystkimi problemami do instruktorów i pracowników Ośrodka,

2. Uczestnik ma obowiązek:
a) punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa,
b) dbałości o czystość i porządek w miejscu pobytu,

c)  w  szczególności  przestrzegać  wytycznych  sanitarnych  jak  zakrywanie  nosa  i  ust,
higiena rąk i utrzymanie wyznaczonych między uczestnikami odstępów,

d) nie oddalania się od grupy bez wiedzy instruktora lub pracownika Ośrodka,

e) zachowywania się z szacunkiem wobec instruktora, pracowników Ośrodka, kolegów i koleżanek,

f) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia

i zdrowia, natychmiastowego poinformowania o tym instruktora lub pracownika Ośrodka,

g) stosowania się do wszelkich poleceń instruktora i/lub pracownika Ośrodka.
3. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania:
a) upomnieniem,

b) powiadomieniem rodziców,

c) wydaleniem z zajęć letnich.
Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji
i podjętej decyzji.
VI. Zasady korzystania z terenów Ośrodka Kultury Wesoła i Filii „Zielona”.
1. Uczestnicy zajęć mają zakaz opuszczania miejsca gdzie odbywają się zajęcia. Zabrania się
korzystania z innych pomieszczeń, które nie są do tego celu przeznaczone.
2. Za umyślne szkody spowodowane przez uczestnika odpowiada on sam lub w przypadku
małoletniego jego rodzic/opiekun prawny.
VII. Zasady rezygnacji z udziału w zajęciach i zwrotu kosztów
1. Uczestnik wybranego turnusu ma prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach. Rezygnacje
należy  składać  w  formie  pisemnej  lub  elektronicznej  (e-mail)  co  najmniej  4  dni  przed
planowanym terminem rozpoczęcia turnusu.

3. Przy rezygnacji z zachowaniem 4 dniowego okresu wypowiedzenia zwracamy 100% wpłaty.
4. W miejsce osoby, która zrezygnowała wchodzi osoba z listy rezerwowej.
5. W przypadku absencji instruktora, jeśli nie będzie zastępstwa, będziemy zwracać środki w
kwocie adekwatnej do ilości zajęć.
VIII. Postanowienia końcowe



1.  Wszystkich  uczestników,  bez  wyjątku,  obowiązuje  bezwzględny  nakaz  przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się 
do poleceń pracowników Ośrodka.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

…./…./2021r.
Data i czytelny podpis


