REGULAMIN
ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Zajęcia artystyczne, sprawują funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.
2. Na zajęcia artystyczne przyjmowane są dzieci w wieku od 4 do 13 roku życia.
3. Zajęcia artystyczne funkcjonują w soboty po zajęciach lekcyjnych, w godzinach 12.40-13.40
zgodnie z harmonogramem spotkań.
4. Klub dziecięcy zobowiązuje się dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych pod
opiekę dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
§2
1. Przed pozostawienia dziecka na zajęciach artystycznych- rodzic (opiekun prawny), musi wypełnić
Formularz o przyjęcie dziecka na zajęcia artystyczne.
2. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz osoby przez
nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych
personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka w oparciu o dokument tożsamości.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić osobę pełnoletnią do jednorazowego odebrania
dziecka z klubu dziecięcego. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego
pełnomocnictwa. Osoby upoważnione muszą przy odbiorze posiadać dokumenty potwierdzające
ich tożsamość.
4. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających dzieci nie będą
wydawane. Opiekun wydający dziecko ocenia i decyduje czy osoba odbierająca jest w stanie
zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu.
5. Prośba jednego z rodziców (opiekuna prawnego) dotycząca nieodbierania dziecka przez
drugiego z nich może być uwzględniona tylko i wyłącznie w przypadku posiadania orzeczenia
sądowego ograniczającego lub pozbawiającego praw rodzicielskich.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) i osoby pełnoletnie przez nich upoważnione zobowiązane są do
odbierania dziecka zgodnie z godzinami pracy klubu dziecięcego. W przypadku, gdy dziecko nie
zostanie odebrane do momentu zamknięcia placówki, opiekun zobowiązany jest powiadomić
telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałym fakcie. Jeśli pod
wskazanymi numerami telefonów nie uzyska informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób
upoważnionych opiekun oczekuje w placówce 10 minut. Po upływie tego czasu opiekun powiadamia
służby socjalne o braku możliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
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7. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są pozostawiać na zajęciach artystycznych tylko zdrowe
dzieci. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
8. Personel zajęć artystycznych nie podaje dzieciom żadnych lekarstw.
9. Po otrzymaniu informacji o pogarszającym się stanie zdrowia dziecka bądź chorobie, rodzice
(opiekunowie prawni) zobowiązani są do jego jak najszybszego, osobistego odbioru go z placówki.
W przeciwnym razie personel zajęć artystycznych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka,
wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).
10. Inne ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom (opiekunom
prawnym) z poszanowaniem prawa do prywatności.
11. Personel zajęć artystycznych nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo dziecka pozostającego na terenie klubu pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub
osób upoważnionych do odbioru dziecka.
12. Personel zajęć artystycznych obejmuje opieką dzieci od momentu ich wejścia do sali do momentu
opuszczenia sali pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub innej osoby upoważnionej do odbioru
dziecka.
13. Zajęcia artystyczne nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do
placówki.
14. Dziecko uczęszczające na zajęcia artystycze, ze względu na bezpieczeństwo, nie może nosić żadnej
biżuterii, ani innych niebezpiecznych przedmiotów.

ORGANIZACJA
§3
1. Przyjęć do zajęć artystycznych osoba kierująca pracą zajęć artystycznych na podstawie karty
zgłoszenia.
2. Czas pobytu dziecka na zajęciach artystycznych wynosi godzinę zegarową (60 minut).
3. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo do uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat
postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka oraz porad i wskazówek od opiekuna.
4. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do aktualizowania telefonów kontaktowych oraz do
terminowego uiszczania opłat za zajęcia.
5. Zajęcia artystyczne zobowiązują się dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych pod
opiekę dzieci.
6. Rodzice

(opiekunowie

prawni)

zobowiązują

się

do

zapoznania

się

z

informatorem,

harmonogramem oraz płatnościami.
7. Opłaty za zajęcia wnoszone są przez Rodziców/Prawnych Opiekunów za 12 spotkań z góry,
zgodnie z harmonogramem płatności. Koszt jednego spotkania, za jedno dziecko wynosi £6.
8. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się do terminowego regulowania opłat za zajęcia
artystyczne. Brak terminowej wpłaty uniemożliwia udział dziecka/dzieci w zajęciach i może skutkować
doliczeniem opłaty administracyjnej. Nieobecność dziecka na zajęciach artystycznych z powodu
choroby, wyjazdu, zakazu dyscyplinarnego itp. nie jest podstawą do domagania się zwrotu wpłaty
za zajęcia.
9. Okres rozwiązania umowy jaką zawierają rodzice/opiekunowie z zajęciami artystycznymi poprzez
rejestracje dziecka/dzieci w Klubie, od styczna 2022 wynosi 12 tygodni (1 term) i musi być złożone
w formie pisemnej lub przesłane za pomocą emaila.
10. W razie przejścia na zdalne nauczanie, zajęcia odbędą się za pośrednictwem komunikatora ZOOM.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§4
1. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do przestrzegania ustaleń niniejszego
regulaminu organizacyjnego.
2. W

sprawach,

których

niniejszy

regulamin

organizacyjny

nie

reguluje,

obowiązują

indywidualne ustalenia między osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, a rodzicami
(opiekunami prawnymi) – zawierane na piśmie.
3. O zmianach w regulaminie organizacyjnym rodzice (opiekunowie prawni) są informowani
na bieżąco.
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią regulaminu
zajęć artystycznych oraz akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki

czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

TABELA PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Rata

Płatność dnia

kwota do zapłaty / za jedno dziecko

term II

08.01.2022

£72

term III

30.04.2022

£60

DATY SPOTKAŃ ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

term II

18.01; 15.01; 22.01; 29.01; 05.02; 12.02; 19.02; 5.03; 12.03; 19.03; 26.03; 02.04

term III

30.04; 7.05; 14.05; 21.05; 28.05; 11.06; 18.06; 25.06; 02.07; 09.07;

