REGULAMIN UCZESTNICTWA W LECIE W JEDLINIE-ZDROJU 2018
ORGANIZOWANYM PRZEZ CENTRUM KULTURY W JEDLINIE-ZDROJU

§1
Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§2
Wszystkie zajęcia organizowane przez Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju w Parku Aktywności Czarodziejska Góra oraz Miejską
Bibliotekę Publiczną są nieodpłatne. Organizatorzy nie prowadzą zapisów na zajęcia.
§3
Rodzic/opiekun prawny będzie mógł podpisać zgodę na udział w zajęciach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach
„Lato w Jedlinie-Zdroju 2018” przed ich rozpoczęciem. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 6 do 11 roku życia. Zajęcia odbędą się w
terminach: 12, 19 i 26 lipca 2018 r. w godz. 10:00-12:00.
§4
Rodzic/opiekun prawny będzie mógł podpisać zgodę na udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju w
Parku Aktywności Czarodziejska Góra w ramach „Lato w Jedlinie-Zdroju 2018” przed ich rozpoczęciem. Zajęcia przeznaczone są dla
dzieci zamieszkałych w Jedlinie-Zdroju od 5 do 16 roku życia. Udział dzieci w zajęciach jest możliwy tylko w obecności rodzica lub
prawnego opiekuna, który na wieży wspinaczkowej będzie asekurował podopiecznego. Jeden opiekun może asekurować tylko jedno
dziecko. Zajęcia odbędą się w terminie: 9 lipca 2018 r. w godz. 10:00-12:00.
§5
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie
się zajęć, zajęcia zostaną odwołane. Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości.
§6
Korzystanie z wieży wspinaczkowej w Parku Aktywności Czarodziejska Góra jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która w
danym dniu zgłosi się do kasy i podpisze się imiennie na liście uczestnictwa w „Lato w Jedlinie-Zdroju 2018”, jak również zapozna się z
Regulaminem wieży wspinaczkowej i zobowiąże się do jego przestrzegania. Jednorazowe korzystanie z wieży wspinaczkowej przez jedną
osobę zaplanowano na czas do 20 minut.
§7
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione na obiektach, na terenie których odbywają się zajęcia w ramach
„Lato w Jedlinie-Zdroju 2018”.
§8
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Uczestnictwo w zajęciach osoby
niepełnoletniej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na udział w zajęciach przez rodzica lub
prawnego opiekuna. Dla bezpieczeństwa należy zakładać odpowiedni strój, zapewniający wygodę przy wspinaniu się. Uczestnik zajęć
może także ubezpieczyć się we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich po
zakończonych zajęciach.
§9
Na terenie obiektów podczas zajęć mogą przebywać uczestnicy zajęć,
opiekunowie.

instruktor oraz w przypadku małoletnich - rodzice bądź

§10
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia. Dotyczy to w szczególności wieży
wspinaczkowej. O opuszczenie obiektu podczas zajęć mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do zapisów niniejszego
regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w
którym odbywają się zajęcia.
§11
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania
na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
§12
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 845-52-49 / 606 732 361 lub na adres mailowy:
imprezy@jedlinazdroj.eu.
§13
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju oraz Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
§14
Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane przez Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
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