Regulamin uczestnictwa w programie „LATO W MIEŚCIE” 2021
w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty
1. Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej im. Jonasza Kofty prowadzi zajęcia podczas Akcji „Lato w
Mieście”2021 w terminie 09.08 – 31.08.2021 r. od poniedziałku do piątku w godz. zapisanych w grafiku i
ofercie placówki w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresm: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl..
2. W BCEK obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami
GIS, MEN, MZ.
3. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania
w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2021 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu
zgłoszeń.
4. Harmonogram zajęć dla uczestników programu „Lato w Mieście „2021 – grup zorganizowanych
i uczestników indywidualnych znajduje się na stronie internetowej BCEK –
https://www.centrumszegedynska9a.pl/
5. Rodzice/opiekunowie prawni lub osoba pełnoletnia dokonują zgłoszenia uczestnika drogą elektroniczną i
dostarczają do placówki następujące dokumenty :
 karta uczestnika akcji „Lato w mieście 2021”
 oświadczenie i informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika .
Ww. dokumenty znajdują się na stronie https://www.centrumszegedynska9a.pl/
Ze względu na obowiązujące restrykcje związane z pandemią ilość miejsc
na poszczególne zajęcia jest ograniczona. Możliwość uczestnictwa jest weryfikowana
na podstawie kolejności nadesłanych zgłoszeń do 12 lipca 2021 r.
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka
na konkretne zajęcia i punktualnego odbioru dziecka. Nieprzestrzeganie godzin odbioru może skutkować
odmową przyjęcia dziecka na zajęcia.
6. Warunki uczestnictwa:
 posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej;
 złożenie prawidłowo wypełnionej karty uczestnika
 złożenie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka
 zapoznanie się z informacją oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 przestrzeganie zasad obowiązujących w placówce związanych z zagrożeniem
i zakażeniem koronawirusem ( SARS-Cov-2)
7. BCEK nie zapewnia wyżywienia dla uczestników Akcji „Lato w Mieście”2021.
8. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach programu w BCEK są bezpłatne.
9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w obuwie na zmianę
i strój - stosownie do przewidzianych zajęć.
10. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka,
szczególnie o naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem
wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach.
11. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
12. Placówka nie odpowiada za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulamin

……………….. ……………………………………………
(data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego uczestnika*)
* niepotrzebne skreślić

