
 

 

REGULAMIN 
 

FERII ZIMOWYCH W PAŁACU  

organizowanych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego  

w dniach 14,15 i 17 lutego 2022 roku 

 

 

I Postanowienia ogólne 

 

1. Na zajęcia przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia po wcześniejszym 

zapisaniu przez rodzica (karta zgłoszenia), zakwalifikowaniu przez organizatora  

oraz uiszczeniu opłaty. 

2. Potwierdzeniem zapisania jest uiszczenie wymaganej opłaty. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub nieobecności dziecka na części zajęć 

nie przysługuje zwrot opłaty. Opłata ta stanowi równowartość poniesionych przez 

Organizatora kosztów i wydatków związanych z planowanym udziałem i uczestnictwa 

dziecka w zajęciach. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są punktualnie przyprowadzać i odbierać dzieci 

z zajęć. Samodzielne opuszczenie miejsca zajęć przez dziecko wymaga pisemnej zgody 

rodziców.  

5. Za bezpieczeństwo dziecka przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia zajęć 

odpowiada rodzic. 

6. Rodzic ze względów bezpieczeństwa zobowiązany jest do poinformowania osoby 

prowadzącej o wszelkich problemach zdrowotnych dziecka. Informacja taka jest poufna. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników przynoszone  

na zajęcia. Organizator w tym zakresie nie świadczy usług przechowywania. 

8. Opłata za udział w warsztatach wynosi 80 zł (słownie: osiedziesiąt złotych i 00/100).  

 

II  Data, miejsce i godziny zajęć  

 Pałac w Damnicy- siedziba Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, 

 ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica 

 

14 luty, godz. 9.00-15.00 – Artystyczne Eko Warsztaty  

15 luty, godz. 9.00-15.00 - Warsztaty Cyrkowe 

17 luty, godz. 9.00-15.00 – Warsztaty - Robotyka LEGO Spike i Druk 3D peny 

 

W każdym dniu oprócz WARSZTATU DNIA przewidziane są zabawy integracyjne, 

ruchowe i drugie śniadanie. 



 

 

 

III Warunki uczestnictwa 

 

1. Zajęcia  przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13 lat  

2. Zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie nie jest równoznaczne z zapisaniem dziecka  

na zajęcia. Zapisanie jest ważne po wpłaceniu określonej kwoty oraz dostarczeniu 

prawidłowo wypełnionych dokumentów zajdujących się na www.kultura.powiatslupsk.pl.  

3. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 80 zł (słownie: osiedziesiąt złotych i 00/100)  

od osoby za trzy dni zajęć.  

4. W przypadku rezygnacji lub nieobecności dziecka na warsztatach nie ma możliwości zwrotu 

wpłaconej kwoty. Opłacone miejsce można odstąpić na rzecz innego dziecka,  

pod warunkiem uzupełnienia kompletu dokumentów przez nowego uczestnika. 

5. W przypadku zwolnienia miejsca w jednym dniu warsztatowym, istnieje możliwość  

zapisania dziecka na dzień warsztatu, w którym zwolniło się miejsce.  

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty  

za warsztat na dzień przed jego rozpoczęciem. 

  Koszt uczestnictwa w jednym warsztacie to 30 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100)  

 

 

IV  Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator ma prawo do rejestracji wizerunku uczestników warsztatów podczas ich 

trwania oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów można uzyskać na stronie internetowej: 

www.kultura.powiatslupsk.pl lub telefonicznie w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego –  

tel. 59 8445758. 

3. Nr konta, na które należy wpłacać opłatę:  48 9315 1043 0044 0718 2000 0010  

W tytule należy podać imię i nawisko dziecka. 

 

 

 

Zapoznałam/em się 

 

............................... 

 

http://www.kultura.powiatslupsk.pl/

