
Regulamin Całodziennych warsztatów "EkoFrajda!". 

 

 

§1. Regulamin obowiązuje prowadzących warsztaty, rodziców lub opiekunów prawnych oraz 

wszystkich uczestników warsztatów. 

§2 Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 czerwca 2017 r. i obowiązuje w trakcie wszystkich 

zorganizowanych warsztatów do dnia zakończenia ostatniego  dnia 26 sierpnia 2017 r. 

§3. Organizatorem Całodziennych warsztatów EkoFrajda! jest Elfrodo Dom Dźwięku ul. 

Sikorskiego 18, 61-535 Poznań, NIP  972 049 62 12 

§4. Głównym miejscem organizacji jest sala w budynku Domu Dźwięku przy ul. Sikorskiego 

18 w Poznaniu. 

§5. Organizator planuje organizacje całodziennych warsztatów w następujących terminach: 

I) 17.07. – 21.07. 2017 r. 

II) 22.08. – 26.08.2017 r. 

§6. Każdy cykl warsztatowy składa się z jednej grupy liczącej minimalnie 5, a maksymalnie 

12 osób. Standardowa liczebność grupy to 10 osób. 

   §7. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 5. do 10. roku życia. 

§8. Podstawowym warunkiem udziału dziecka w warsztatach jest wniesienie przez rodzica 

lub opiekuna prawnego opłaty w wysokości i w terminie zgodnym z zawartą z  

organizatorem umową oraz wypełnienie odpowiednich rubryk karty uczestnika i  

przekazanie jej organizatorowi. 

    §9. Podczas warsztatów organizator zapewnia opiekę i nadzór od poniedziałku do 

                                                   piątku w godzinach 7:30-16:30. 

 §10. Zajęcia odbywają się szczegółowego harmonogramu, który będzie uwzględniał bieżące 

potrzeby uczestników oraz przewidywane warunki. 

§11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie w sytuac               

sytuacjach wyższej konieczności powstałych z przyczyn niezależnych od organizatora. 

§12. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom optymalne i bezpieczne 

warunki wypoczynku i umożliwić im udział we wszystkich zaplanowanych na dany dzień 

zajęciach. 

§13. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodne z wybraną przez 

organizatora ofertą firmy ubezpieczeniowej. 

§15. Prowadzący warsztat lub organizator zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia 

rodzica lub opiekuna prawnego o urazach, wypadkach lub problemach zdrowotnych ich 

dziecka, które miały miejsce w trakcie zajęć. 

§16. W ramach każdego dnia warsztatów uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, na które 

składa się obiad oraz drobne przekąski (owoce, wrzywa)  i napoje w ciągu dnia. 

§17. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za bezpieczną drogę uczestnika do 

miejsca zbiórki i z powrotem. Transport odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

§18. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za punktualne przyprowadzenie dziecka 

i jego odebranie zgodnie z wyznaczonymi przez organizatora godzinami. Każdego dnia 

zbiórka odbywa się 

w godzinach 7:30 – 8:00, a odbiór dzieci następuje w godzinach 16:00 – 16:30. 

§19. Ze względów bezpieczeństwa do odbioru uczestnika uprawniona jest wyłącznie osoba 

wskazana w formularzu odbioru dziecka.  W 

razie wątpliwości prowadzący lub organizator  może podczas odbioru uczestnika zażądać 

dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osoby upoważnionej w formularzu. 

§20. Istnieje możliwość samodzielnego przychodzenia uczestnika na zajęcia i powrotu z 



zajęć do domu. Rodzic lub opiekun prawny dziecka, które będzie samodzielnie przychodziło i 

wracało z zajęć, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie organizatora w pisemnym 

oświadczeniu przekazanym organizatorowi. Uczestnik będzie ponadto zobowiązany do 

każdorazowego informowania prowadzącego warsztat o zamiarze wyjścia do domu po 

zakończonych zajęciach. 

§21. Rodzic lub opiekun prawny nie uczestniczy i nie towarzyszy uczestnikowi w zajęciach 

organizowanych w ramach całodziennych warsztatów. 

§22. Organizator oraz prowadzący nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników 

podczas udziału w warsztatach oraz za ich zniszczenie z własnej winy lub z winy innego 

uczestnika. Z tego względu organizator odradza przynoszenie na warsztaty przedmiotów i 

urządzeń o dużej wartości (np. telefonów komórkowy, odtwarzaczy muzyki). 

 

 §23. Uczestnicy warsztatów mają prawo do: 

 

- spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku; 

- udziału we wszystkich zajęciach i rozrywkach, organizowanych w ramach warsztatów, 

chyba że zostali z którychkolwiek zwolnieni przez rodzica lub opiekuna prawnego, lekarza; 

- zgłaszania uwag, wyrażania własnego zdania do prowadzącego lub organizatora; 

- wszelkiego wsparcia, pomocy i opieki ze strony prowadzącego lub organizatora; 

- poczucia pełnego bezpieczeństwa i komfortu; 

- korzystania z dostępnych sprzętów i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do 

wzbogacenia zajęć; 

 

§24. Uczestnicy całodziennych warsztatów mają obowiązek: 

 

- przestrzegać niniejszego regulaminu; 

- stosować się do poleceń prowadzącego warsztaty; 

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informować prowadzącego lub organizatora o  

sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu; 

- dbać o czystość i porządek oraz udostępnione wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne; 

- dbać o dobrą atmosferę w grupie i szanować innych uczestników grupy. 

- szanować swoją i cudzą własność. 

 

§25. Uczestnikom warsztatów zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz 

niszczenia wyposażenia sprzętów i materiałów dydaktycznych. 

§26. Wszelkie naruszenia niniejszego regulaminu mogą wiązać się z następującymi 

konsekwencjami: 

- upomnienie przez prowadzącego warsztat; 

- upomnienie przez organizatora; 

- zakaz udziału w niektórych zajęciach; 

- powiadomienie rodziców o zachowaniu dziecka; 

- wykluczenie z całego cyklu warsztatów. 

§27. Rodzic lub opiekun ustawowy zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w: 

- ubranie na przebranie, lub fartuch oraz obuwie na zmianę, 

- strój do wyjścia na dwór dostosowany do panujących warunków atmosferycznych. 

§28. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zaznajomienia dziecka z 

postanowieniami regulaminu w zakresie dotyczącym uczestnika warsztatów. 

§29. Zawarcie umowy udziału dziecka w całodziennych warsztatach oraz przekazanie 

organizatorowi karty uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 


