WAKACJE W MDK
2018/2019
Młodzieżowy Dom Kultury przygotował, jak co roku ciekawą i bogatą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży
na okres wakacji. W tym okresie będzie obowiązywał NOWY PLAN ZAJĘĆ!!!

REGULAMIN
1.

Z oferty wakacyjnej mogą skorzystać wszystkie chętne dzieci i młodzież – stali uczestnicy zajęć,
a także te osoby, które nie uczęszczają do MDK na zajęcia w ciągu roku szkolnego.

2.

WARUNKIEM SKORZYSTANIA Z OFERTY WAKACYJNEJ MDK JEST ZAPISANIE DZIECKA NA
WYBRANE ZAJĘCIA!!! – dotyczy to także STAŁYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ!!!

3.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, a także warunki lokalowe, ilość miejsc jest ograniczona,
- dla nowych uczestników liczy się kolejność zgłoszeń.

4.

W przypadku wolnych miejsc, nie wykorzystanych przez stałych uczestników MDK, miejsca te
zostaną udostępnione dla zgłoszonych dzieci.

5.

Dziecko może skorzystać z różnych form, różnych zajęć, w różnych godzinach – warunkiem jest
dokonanie przez rodziców/ opiekunów zapisu.

6.

Jeżeli dziecko korzysta z różnych zajęć, u różnych nauczycieli rodzic/opiekun zobowiązany jest
dokonać osobnego zgłoszenia na każde wybrane zajęcia.

7.

Karta zgłoszeniowa jest do pobrania na stronie MDK oraz w budynku MDK przy ul. Bema 37.

8.

Karty zgłoszeń nie będą przyjmowane po terminie.

9.

MDK nie zapewnia wyżywienia.

10. Prosimy, aby dzieci miały zmienne obuwie.
11. Dziecko przychodzi do MDK na zajęcia max 10 minut przed ich rozpoczęciem.
12. Po zakończeniu zajęć (w przypadku, gdy dziecko nie jest zapisane na kolejne zajęcia) dziecko
musi być odebrane przez rodziców/opiekunów (chyba, że ma pisemną zgodę na samodzielny
powrót do domu).
13. W przypadku, gdy dziecko jest zapisane na kolejne zajęcia, przechodzi ono do kolejnego
gabinetu. Jeśli zajęcia te odbywają się w późniejszych godz. dziecko może oczekiwać na ich
rozpoczęcie w budynku MDK.
14. Nauczyciele oraz pracownicy MDK nie przewożą dzieci z zajęć przy ul. Bema, na zajęcia przy
ul. Warszawskiej, ani odwrotnie. W przypadku wyboru zajęć w dwóch różnych budynkach,
rodzic – opiekun jest zobowiązany odebrać i przewieźć dziecko do drugiego budynku.
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