
  
 

 

REGULAMIN  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE   

1) Organizatorem warsztatów „Lato  MDK-  siedmioma wzgórzami” jest Miejski Dom Kultury w 
Witnicy.  

2) Miejscem odbywania się zajeć jest siedziba MDK Witnica – Stadion Miejski w Witnicy, ul. 
Strzelecka 1, 66-460 Witnica. 

3) Zajęcia odbywać się będą w dniach 01.-05. sierpnia 2022r. w godzinach 8:00 – 15:30.  
4) W warsztatach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6-12 lat.  
5) Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek dziennie w formie obiadu.  
6) Zgłoszenie uczestników odbywa się drogą telefoniczną na numer tel.  607 792 495 w godzinach 

8:00- 15:00.  
7) Po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do wysłania 

drogą elektroniczną karty zgłoszenia oraz do uiszczenia opłaty za uczestnictwo dziecka w 
warsztatach. 

8) Szczegółowy program odbywania się poszczególnych warsztatów opiekun prawny otrzyma w 
formie papierowej pierwszego dnia uczestnictwa dziecka.   

 

OPŁATY I KARTA ZGŁOSZENIA 

1) Warunkiem uczestnictwa dziecka w warsztatach jest uprzednie zgłoszenie uczestnictwa dziecka 
telefonicznie, dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty przelewem na 
numer rachunku bankowego MDK.  

2) Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej MDK Witnica 
www.mdk.witnica.pl.  

3) Wypełnioną kartę należy wysłać na adres e- mail organizacja@mdk.witnica.pl do 20 lipca 2022r.  
4) Opłata za uczestnictwo w zajęciach warsztatowych wynosi 390 zł/os. (słownie: trzysta 

dziewięćdziesiąt zł./os.).  
5) Opłatę uiścić należy do 22 lipca 2022r. przelewem na numer rachunku bankowego MDK Witnica.  

Dane do przelewu:  
Miejski Dom Kultury w Witnicy 
Ul. Gorzowska 22 
66-460 Witnicy  
Numer rachunku:  43 8355 0009 0114 4978 2000 0001 

        W tytule przelewu wpisać należy imię i nazwisko dziecka. 
Kwota wpłacona za uczestnictwo dziecka w zajęciach nie podlega zwrotowi.  
6) Koszt ubezpieczenia uczestnika podczas pobytu na zajęciach pokrywa MDK Witnica.  
 
 
 
 
 
 



  
 

ODBIÓR DZIECKA Z PLACÓWKI  
 
1) Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odbierać dziecko z osobiście, max. do godz. 15:30, jeśli 

dziecko uczestniczy w ostatnich warsztatach.  
2) Rodzic może upoważnić inną osobę do odbioru dziecka – w takim przypadku zobowiązany jest 

dostarczyć organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć kartę upoważnienia do odbioru 
dziecka.  

3) Osoba upoważniona do odbioru dziecka ma obowiązek okazać organizatorowi swój dowód 
osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.   

4) W przypadku nagłego zdarzenia uniemożliwiającego odbiór dziecka przez rodzica/ opiekuna 
prawnego lub osobę upoważnioną rodzic musi powiadomić organizatora o tym fakcie telefonicznie 
informując o innej wyznaczonej przez siebie osobie. W przypadku braku takiego powiadomienia 
oraz braku możliwości skontaktowania się z rodzicem/ opiekunem prawnym organizator zastrzega 
sobie prawo do odmowy osobie chcącej odebrać dziecko.    

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć i zasad BHP obowiązujących w 

placówce, które przedstawione zostaną mu przed pierwszymi zajęciami.  
1) W sprawach nagłych dotyczących uczestnika organizator kontaktować będzie się z rodzicem/ 

opiekunem prawnym drogą telefoniczną na numer tel. podany w karcie zgłoszenia.  
2) Rodzic/opiekun prawny odpowiedzialny jest za bezpieczną drogę uczestnika na zajęcia oraz jego 

powrót.  
  

 

  


