REGULAMIN ARTYSTYCZNYCH FERII ZIMOWYCH
Złocieniec 31 stycznia – 13 lutego 2022
1.
2.
3.

Ferie zimowe – zorganizowane zajęcia w formie warsztatów.
Warsztaty prowadzone są nieodpłatnie.
Seanse filmowe i spektakl teatralny płatne według cennika dostępnego w kasie kina
lub stronie internetowej www.zok.zlocieniec.pl

4.

Na warsztaty obowiązują zapisy:
 Złocieniecki Ośrodek Kultury u prowadzących - nr tel. w programie ferii,
 Biblioteka Publiczna: Grażyna Król, tel. 505 196 472
 Świetlice: Monika Kuczyńska-Kochana, tel. 519 720 704

5.

Miejsce warsztatów:
 ul. Połczyńska 6: sala akustyczna, pracownia plastyczno-ceramiczna, kino Mewa,
 ul. Wolności 6: sala widowiskowa,
 ul. Obrońców Westerplatte 3: Biblioteka,
 Świetlice wiejska w Bobrowie, Bolegorzynie, Chlebowie, Cieszynie, Darskowie,
Lubieszewie, Kosobudach, Nowym Worowie, Rzęśnicy, Siecinie, Stawnie, Starym
Worowie, Warniłęgu.

6.

Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka
w drodze na zajęcia i w czasie powrotu do domu.
7. Każdy uczestnik jest odpowiednio przygotowany do zajęć (ubiór dostosowany do
warunków atmosferycznych, miejsca i rodzaju warsztatów).
8. ZOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku i na terenie
prowadzonych zajęć.
9. Rodzice/opiekunowie i uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentację fotograficzną
i filmowanie zajęć oraz publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem
swoim lub dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu
wyłącznie w celach promocyjno-reklamowych ZOK.
10. Udział w warsztatach jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu
oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ZOK w celach
informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.
12. Więcej informacji u koordynatora: Elżbieta Kordek, tel. 694 600 709

Złocieniec, …………………………….
(data)

………………………………………………………….
(podpis)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko: ………………..………………………………………………………………………………………………………..
Wiek: ………………….………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon rodziców/prawnych opiekunów: ……………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Oświadczam, że na zajęcia feryjne przyprowadzam dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych (np. katar, kaszel, gorączka).
Oświadczam również, że nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji.
Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania aktualnych obostrzeń COVID-19,
w przypadku niepokojących sygnałów w moim środowisku zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o tym fakcie prowadzącego.

Złocieniec, ………………………
(data)

………………………………………………………….
(podpis)
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