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REGULAMIN  
LETNICH WARSZTATÓW z FUNDACJĄ ZE SMAKIEM 

KRWONY 2022 
1. Każdy uczestnik Letnich Warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu.  
2. Letnie Warsztaty odbywają się w terminie od 22 do 26 sierpnia 2022 r. w godzinach od  08.00 

do 16.00. 
3. Warunkiem uczestnictwa w Letnich Warsztatach jest wypełnienie zgód i oświadczeń 

dotyczących uczestnika wypoczynku przez rodziców (opiekunów). 
4. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbioru 

uczestnika w godzinach wskazanych w pkt 2 niniejszego regulaminu.  
5. Zajęcia odbywają się według programu, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, 

którego podpisanie jest jednoznaczne z jego akceptacją. Organizator zastrzega prawo 
dokonywania niewielkich zmian w programie. 

6. Dzieci przebywają pod stałą opieką wychowawców.  
7. Każdy Uczestnik ma obowiązek:  

a) zapoznania się z obowiązującymi regulaminami i przestrzegania ich (np. p.poż, bhp),  
b) dbać o porządek w obiekcie i szanować mienie,  
c) stosować się do poleceń wychowawcy,  
d) okazywać szacunek kolegom, wychowawcom i innych osobom,  
e) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia lub zdrowia innych, natychmiast poinformować o tym 
wychowawcę,  

f) bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wychowawców.  
8. Uczestnikowi Letnich Warsztatów nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu 

warsztatów bez wiedzy wychowawcy.  
9. Każdy uczestnik ma prawo:  

a) zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy,  
b) uczestniczyć w zajęciach programowych warsztatów.  

10. W razie nagannego zachowania uczestnika podczas warsztatów będą zastosowane kary 
porządkowe od zwrócenia uwagi po wezwanie rodzica, a  ostatecznie skreślenie z listy.  

11. Za wszystkie urządzenia elektroniczne (np.: telefon komórkowy, MP-3, aparat fotograficzny 
itp.) oraz inne przedmioty wartościowe przyniesione przez uczestników pełną 
odpowiedzialność ponoszą rodzice. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione 
przez uczestników podczas warsztatów oraz za zniszczenie rzeczy do nich należących, a 
dokonanych przez innych uczestników.  

12. Opiekunowie dołożą wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 
wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uczynić czas przyjemnym 
i pożytecznym. 
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 Akceptuję powyższy regulamin 


