
REGULAMIN „ŁAZARSKIEGO LATA 2021” 
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 3

 W POZNANIU

1. Uczestnikami „Łazarskiego lata 2021”organizowanego przez  MDK 3 mogą być dzieci ze szkół
podstawowych (klasy I  – V),  których rodzice/opiekunowie prawni wypełnili  i  dostarczyli  w
terminie Kartę  Uczestnika oraz zaakceptowali Regulamin.

2. Dzieci mają prawo do korzystania z zajęć przewidzianych w programie i opieki nauczycieli od
poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. 

3. Organizator  „Łazarskiego  lata  2021”  zwraca  uwagę  rodziców/opiekunów  na
konieczność punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń nauczyciela oraz kulturalnego
zachowania wobec osób dorosłych i innych dzieci – jesteśmy sobie życzliwi.

5. Podczas zajęć dziecku nie wolno oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia
nauczyciela  i  samowolnie  opuszczać  terenu MDK nr  3.  Wszystkie  wyjścia  poza
teren MDK nr 3 odbywają się w sposób zorganizowany i pod opieką nauczyciela.

6. Do sal wchodzimy razem z nauczycielem i przebywamy w nich w jego obecności. 

7. Uczestnicy spotkań nie mogą włączać i uruchamiać żadnych urządzeń bez nadzoru opiekuna
ani na terenie MDK nr 3 ani w innych obiektach, w których będą przebywać.

8. Dzieci  są  zobowiązane  do  szanowania  urządzeń  i  sprzętów w pracowniach  MDK i  innych
miejscach, w których przebywają zgodnie z programem warsztatów, eksponatów i prac innych
dzieci,  rzeczy  własnych  i  kolegów.  Uczestnicy  dbają  o  porządek  i  czystość  w  budynku,
pracowniach  i  wokół  MDK  oraz  podczas  wycieczek.  Za  skutki  szkód  osobowych  i
materialnych  powstałych  z  winy  uczestnika  „Łazarskiego  lata  2021”  całkowitą
odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

9. Dzieci  zobowiązane są  do  przestrzegania  zasad bezpieczeństwa  indywidualnego  i
zbiorowego  w  budynkach  i  poza  nimi,  przepisów  ruchu  drogowego  oraz  przepisów
przeciwpożarowych, zachowując ostrożność na ulicach, torach i schodach oraz wszędzie tam,
gdzie może grozić potencjalne niebezpieczeństwo.

10. Nauczyciele mają obowiązek przypomnienia tych zasad dzieciom w pierwszym dniu każdego
turnusu.

11. Uczestnicy  „Łazarskiego  lata  2021”  podczas  wycieczek  idą  zwartą  grupą,  stosując  się  do
nakazów i zaleceń nauczyciela/opiekuna. 

12. Organizator przewiduje poczęstunek w postaci drożdżówek i wody niegazowanej lub herbaty
(obowiązują opakowania jednorazowe). Uczestnik może posiadać własny prowiant spakowany
w jednorazowe opakowanie ( np. kanapki, owoce, warzywa, napój niegazowany).  Prosimy,
aby dzieci nie przynosiły gum do żucia, twardych cukierków, napojów gazowanych i dużej
ilości słodyczy.

13. Dzieci mają obowiązek posiadać przy sobie  aktualną legitymację uczniowską, obuwie
zmienne oraz ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych (zajęcia poza MDK nr 3)
oraz do programu zajęć zaplanowanych na dany dzień (warsztaty w MDK nr 3).

14. Dzieci  powinny  być  zabezpieczone  przez  rodziców/  opiekunów  w  środki  na  chorobę
lokomocyjną, przeciw ukąszeniom owadów, przeciw poparzeniom słonecznym itp. Nauczyciele
nie mogą podawać uczestnikom zajęć żadnych leków.



15. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  osobiste  i  wartościowe
uczestnika zajęć (telefony komórkowe, sprzęt audio, gotówka, dokumenty itp.)

16. Nie  wolno  przynosić  na  zajęcia  przedmiotów  mogących  zagrażać  bezpieczeństwu  tj.
scyzoryków,  noży,  nożyczek,  zapalniczek  itp.  oraz  dopuszczać  się  działań  zagrażających
zdrowiu i mieniu własnemu czy innych uczestników.

17. Podczas zajęć, wycieczek, przejazdów komunikacją miejską i innych działań w czasie trwania
warsztatów  zabrania  się  z  korzystania  z  telefonów komórkowych.  W  wyjątkowych
sytuacjach  zgody  na  skorzystanie  z  telefonu  może  udzielić  nauczyciel,  po  uprzednim
zgłoszeniu takiej potrzeby przez dziecko.

18. Dzieci  są zobowiązane do poinformowania nauczyciela  o  każdej  sytuacji  problemowej: złe
samopoczucie, konflikt koleżeński itp.

19. Dziecko  nie  uczestniczy  w  zajęciach  w  przypadku  infekcji,  choroby  zakaźnej  lub  innych
mogących mieć wpływ na pozostałych uczestników. Obowiązują procedury bezpieczeństwa
covid – 19 (dostępne na stronie www.mdk3lazarz.pl )

20. W celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów w przypadku choroby uczestnika zajęć, rodzic lub
opiekun zobligowany jest do powiadomienia organizatora o tym fakcie, najpóźniej w ostatnim
dniu  roboczym  poprzedzającym  rozpoczęcie  uczestnictwa  w  Łazarskim  lecie  2021”.
Organizator ma prawo umniejszyć kwotę 120 zł o poniesione wcześniej koszty związane z
organizacją turnusu.

21. Za pojedyncze nieobecności w trakcie trwania turnusu organizator nie zwraca pieniędzy.

22.  Nauczyciele  mogą  stosować  wobec  uczestników pochwały  za  wzorowe  zachowanie  oraz
upomnienia za zachowania niewłaściwe. 

23. W przypadku notorycznego naruszania dyscypliny przez dziecko, zachowań agresywnych lub
wulgarnych, na wniosek nauczycieli i po rozmowie z rodzicami/opiekunami dyrektor MDK nr 3
lub jego zastępca może wykluczyć dziecko z zajęć do końca turnusu.

.................................................................                          .........................................................
      (  podpis  uczestnika zajęć )                                                         ( podpis  rodzica )

http://www.mdk3lazarz.pl/

