
KARTA  ZGŁOSZENIA na zajęcia:  
 

Wakacje z Kulturą 2021 
dla uczniów szkoły podstawowej 

Imię i nazwisko Uczestnika zajęć  

Rok urodzenia  

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego*  
Moje dziecko będzie uczestniczyć w następujących zajęciach (należy wpisać Nr zajęć): 

Zajęcia 5 lipca 6 lipca 7 lipca 8 lipca 9 lipca 
Godz.  

1. Malarstwo 
2. Teatr 
3. Zabawy ruchowe 
4. Cyrk 
5. Ceramika 
6 Rękodzieło 

10.00 11.40 10.00 11.40 10.00 11.40 10.00 11.40 10.00 11.40 

 

Regulamin: 
1.Organizatorem Wakacji z Kulturą 2021 jest Dom Kultury w Żabiej Woli (DK) (Żabiej Woli ul. Warszawska 27). 
2.Wakacje z Kulturą 2021 (dalej - WK2021) realizowane będą w godz. 10.00-13.00, w dniach 5 VII  – 9 VII 2021 r., w parku 
przy DK (w razie deszczu w pomieszczeniach DK). 
3.Warunkiem uczestnictwa w WK2021, jest akceptacja niniejszego regulaminu przez złożenie wypełnionej i podpisanej przez 
Rodzica/Opiekuna, niniejszej karty zgłoszenia. 
4. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w grupach warsztatowych, o przyjęciu na  WK 2021 decyduje kolejność zgłoszeń. 
5. Wszyscy chętni, którzy z powodu braku miejsc nie dostaną się na listę podstawową, będą zapisani na listę rezerwową  
i w momencie zwolnienia się miejsca informowani o tym telefonicznie.  
6. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w programie WK2021.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu uczestników, w szczególności za przedmioty 
zgubione przez Uczestnika WK 2021.  
8. Uczestnicy WK 2021 będą objęci ochroną ubezpieczeniową w razie nieszczęśliwych wypadków do max. kwoty sumy 
ubezpieczenia równej 10 000 zł.  
9. Organizator ma prawo do wykluczenia z WK 2021, dzieci, których zachowanie zakłóca ich przebieg. 
10. Uczestnicy WK 2021 zobowiązani są do:  

a) wykonywania poleceń instruktorów w szczególności dotyczących higieny osobistej i zachowania odpowiedniego 
dystansu!  
b) nie korzystania z aparatów komórkowych za wyjątkiem niezbędnego kontaktu z rodzicami lub opiekunami, 

zabrania się Uczestnikom WK 2021: 
a) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i używania narkotyków lub innych środków odurzających, 
c) pozostawania bez nadzoru rodziców/opiekunów na terenie DK poza godzinami warsztatowymi – tj. 10

00
 – 13

00
. 

d) pozostawiania w DK bez nadzoru, rodzeństwa Uczestników WK 2021, 
11. Uczestnicy WK 2021 i opiekunowie zobowiązani są do zachowania czystości, spokoju, a także do uszanowania mienia 
naszej placówki oraz poszanowania zieleni parku przy DK. 
12. Za zachowanie Uczestników WK 2021 i innych dzieci przebywających w DK poza godzinami 1000- 1300 odpowiadają 
rodzice lub prawni opiekunowie.  
13. Rodzic lub Opiekun uczestnika WK 2021 winien zapoznać się i podpisać Klauzulę Informacyjną RODO  - Załącznik Nr 1. 
14. Wpłat za WK 2021 należy dokonywać przelewem na nr konta: 94 9291 0001 0210 16 08 2000 0280, do 31 czerwca br. 
15. Rodzic lub Opiekun Uczestnika WK 2021 wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby promocji DK, na 
płytach DVD, publikacji zdjęć i filmów z zajęć na stronach www, i Facebooku, w Biuletynie Gminnym i na stronie gminnej. 
 

  
 

        ….………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

* niepotrzebne skreślić 


