
     REGULAMIN AKCJI “LATO W         

                                    MIEŚCIE” – ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 
                                                                  w Wolskim Centrum Kultury 

1. Organizatorem Akcji „Lato w Mieście” – zajęcia świetlicowe („Akcja”) jest Wolski Ośrodek 

Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 85 („WCK”) oraz Dzielnica Wola m.st. 

Warszawy. 

2. Uczestnikami akcji Lato w Mieście 2018 są dzieci w wieku 7-15 lat. 

3. Zgłoszenia udziału dziecka w akcji można dokonać osobiście u koordynatorów akcji w 

placówkach przy ul. Obozowej 85 oraz Działdowskiej 6, a także mailowo: sekretariat@wck-

wola.pl oraz telefonicznie 228362215 (Obozowa). 

4. O przyjęciu dziecka na dany dzień decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest 

ograniczona. 

5. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest codzienne sprawdzanie listy 

obecności. 

6. Wpisanie dziecka na listę uczestników i pozostawienie w placówce oznacza wyrażenie zgody 

na realizację programu zajęć przygotowanego przez organizatorów. 

7. Uczestnicy Akcji pozostają pod opieką instruktorów warsztatów w godzinach zajęć. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie wynikających z 

zainteresowań dzieci, przyczyn technicznych (obiektywnych). 

9. Dzieci nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez zgody opiekunów. 

10. Udział dziecka w Akcji realizowanej w WCK jest bezpłatny. 

11. Szczegółowy program akcji dostępny jest w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury, na stronie 

internetowej www.wck-wola.pl, oraz na stronie dzielnicy Wola www.wola.waw.pl. 

12. Dziecko powinno byś odbierane z placówki punktualnie. Samodzielny powrót dziecka jest 

możliwy po złożeniu u koordynatora akcji pisemnego oświadczenia przez opiekuna. 

13. Dzieci przychodzą na zajęcia w wygodnym stroju do zabawy, stosownym do pogody. 

14. Zobowiązuje się uczestników Akcji do tworzenia przyjaznej atmosfery, okazywania szacunku 

dorosłym i kolegom. 

15. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas 

zajęć w WCK. 

16. Uczestnik dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz kolegów. 

17. Uczestnik dba o ład, czystość i porządek na terenie WCK. 

18. Wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji pokrywa opiekun prawny dziecka. 

19. Uczestnik Akcji zobowiązany jest do podporządkowania się zaleceniom instruktora. 
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20. Opiekun grupy ma prawo w przypadku jakichkolwiek przejawów agresji i brutalności wśród 

uczestników Akcji, bądź w sytuacji narażania przez uczestnika życia lub zdrowia pozostałych: 

- zwrócić uwagę dziecku, 

- poinformować dyrektora placówki o problemach wychowawczych, 

- poinformować rodziców / opiekunów dziecka o problemach wychowawczych- 

poinformować Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – 

głównego organizatora Akcji na terenie dzielnicy o problemach wychowawczych, 

- w przypadku uporczywego nieprzestrzegania zapisów powyższego regulaminu,   ze 

względu na dobro i bezpieczeństwo pozostałych uczestników – odmówić przyjęcia   

dziecka. 

21. Otrzymanie trzech pisemnych upomnień skutkuje skreśleniem uczestnika z listy oraz 

zakazem udziału w Akcji. 

22. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor WCK. 


