
REGULAMIN 
 

Od-ważne ferie  
 

15 - 26 stycznia 2018 r. 
 

Ferie zimowe dla dzieci 7-12 lat  
w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady 112 

 
 

Każdy uczestnik i opiekun prawny uczestnika Od-ważnych ferii jest zobowiązany do przestrzegania 
niniejszego regulaminu.  
 

1. Od-ważne ferie odbywają się w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady 112 w dniach    
15 – 26 stycznia 2018 r. w godz. 09.00-15.00 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek:  
a. brać udział w zajęciach i warsztatach programowych 
b. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć 
c. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie 
d. stosować się do poleceń instruktorów i pracowników Bielańskiego Ośrodka Kultury  
e. niestosowanie się do poleceń instruktorów i pracowników Bielańskiego Ośrodka 

Kultury może skutkować usunięciem z zajęć 
f. przestrzegać zasady bezpieczeństwa obowiązujących w Bielańskim Ośrodku Kultury  

 
3. Każdy uczestnik ma prawo wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi 

problemami do instruktorów oraz pracowników Bielańskiego Ośrodka Kultury  
4. Podczas prowadzonych zajęć / warsztatów instruktor odpowiada za bezpieczeństwo 

uczestników.  
5. Za szkody spowodowane przez nieletniego odpowiada rodzic / opiekun prawny. 
6. Rodzic / opiekun prawny uczestnika oświadcza, że znany jest jej zakres i charakter zajęć oraz 

ryzyko względem uczestników za szkody na osobie lub szkody rzeczowe, które mogą wystąpić 
przed, w trakcie lub po zakończeniu zajęć oraz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań 
zmierzających do minimalizacji ryzyka i zapobiegnięcia wypadku podczas trwania ferii.  

7. Rodzic / opiekun prawny uczestnika ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania lub 
zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób podczas trwania ferii.  

8. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do odebrania dziecka o godz. 15.00 każdego dnia 
po zakończonych feriach.   

9. Opiekun prawny uczestnika zobowiązuje się do dokonania wpłaty za ferie najpóźniej dwa dni 
od ich rozpoczęcia.  

10. Bielański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań video i zdjęć z 
wizerunkiem uczestników Od-ważnych ferii, zarejestrowanych podczas warsztatów i zajęć dla 
potrzeb promocyjnych i reklamowych, umieszczenie na stronie internetowej www.bok-
filia.eu, na stronie Facebook oraz You Tube wyłącznie w celach zgodnych z prowadzoną 
działalnością przez Bielański Ośrodek Kultury, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – D. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; 
ze zm.). 

11. Warunkiem udziału w Od-ważnych feriach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez 
rodzica / opiekuna prawnego, wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenie, czy 
dziecko będzie samo wracało do domu, czy będzie osobiście odbierane przez rodzica.  

 
 

 

http://www.bok-filia.eu/
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