
Regulamin sekcji 

„Zajęcia kreatywne” 

Świetlice Miejskiego Ośrodka Kultury 

 w Jastrzębiu – Zdroju 

 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 16.02.2021 r. do czasu wznowienia regularnej działalności świetlicy (tzn. 

do momentu zniesienia aktualnie obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych). 

2. Z zajęć kreatywnych korzystają wyłącznie osoby zapisane. 

3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. 

4. Zajęcia kreatywne odbywają się od poniedziałku do piątku: 

- poniedziałek, środa, piątek: I grupa 11.30 – 13.30, II grupa 14.00 –16.00 , III grupa 16.30 – 18.30; 

- wtorek, czwartek:  I grupa 14.00 – 16.00, II grupa 16.30 – 18.30. 

5.  Maksymalna ilość uczestników biorących udział w zajęciach wynosi 8 osób. 

6. Prace wykonane przez uczestników zajęć będą eksponowane na wystawie zorganizowanej na zakończenie 

sekcji w świetlicy. 

7. Zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi.  

8. W czasie trwania zajęć obowiązuje: 

- kulturalne zachowanie, 

- zasada zgodnego współżycia w grupie, 

- przestrzeganie ładu i porządku, uczestnictwo w pracach porządkowych. 

Wobec uczestników zajęć nie przestrzegających powyższych zasad będą wyciągnięte konsekwencje 

dyscyplinarne łącznie z wykluczeniem z udziału w zajęciach oraz odpowiedzialnością materialną, zgodnie z 

przepisami prawa. 

9. Opieka nad uczestnikami jest sprawowana wyłącznie w trakcie trwania zajęć. 

10. Instruktor nie jest zobowiązany do: 

- przyjmowania uczestników zajęć w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, 

- przekazywania uczestników rodzicom lub opiekunom prawnym, ani do oczekiwania na przybycie rodziców 

lub opiekunów prawnych po zakończeniu zajęć. 

11.  Uczestnicy zajęć nie powinni mieć żadnych objawów chorobowych, nie powinni być po kontakcie z osobą 

chorą, zakażaną, izolowaną lub poddaną kwarantannie. 

12. Uczestnicy przed pierwszym przystąpieniem do zajęć są zobowiązani do przekazania instruktorowi 

„oświadczenia rodziców” stanowiącego załącznik do wytycznych funkcjonowania Miejskiego Ośrodka 

Kultury w okresie pandemii COVID-19. 

13. Na okoliczność wyrażenia zgody na powyższe zasady, rodzic lub opiekun prawny uczestnika korzystającego z 

zajęć podpisuje stosowne oświadczenie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do Polityki 

Bezpieczeństwa i Ochrony Przetwarzania Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu – 

Zdroju. 

14. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Nie zapoznanie się z 

regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień. 

15. Instruktorzy zajęć prowadzą dokumentację: 

- „oświadczenia rodziców” stanowiące załącznik do wytycznych funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Jastrzębiu – Zdroju w okresie pandemii COVID-19, 

- oświadczenie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony 

Przetwarzania Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu – Zdroju. 

 

 

Jastrzębie – Zdrój, dnia……………………………. 

 


