REGULAMIN PLENEROWYCH FERII Z MUZEUM 2021

Informacje ogólne
1. Regulamin dotyczy plenerowych ferii zimowych realizowanych w ramach zajęć Muzeum
w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego pt. „Plenerowe Ferie z Muzeum 2021”.
2. Organizatorem ferii jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy z siedzibą
w Przeworsku przy ul. Park 2, 37-200 Przeworsk.
3. Celem zajęć jest:
 umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia czasu w sposób przyjemny, pożyteczny,
a także bezpieczny;
 edukacja połączona z formą zabawy i rozrywki;
 zapewnienie opieki dzieciom w czasie wolnym od zajęć szkolnych i stworzenie jak
najlepszych warunków do wypoczynku.
4. Ferie organizowane są w dniach: 12-15 stycznia 2021 r., w godzinach 11:00-13:00.
5. Uczestnicy ferii nie mają obowiązku korzystania w każdego dnia ferii – organizator dopuszcza
możliwość korzystania z wybranych dni.
6. Miejsce realizacji ferii: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy przy ul. Park 2,
37-200 Przeworsk.
7. Uczestnikami ferii są dzieci w wieku 6-12 lat.
8. Maksymalna liczba uczestników ferii w każdym dniu to 20.
9. Każdy z uczestników ferii zobowiązany jest stosować się do zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego w warunkach epidemii Covid-19 i obowiązku noszenia maseczek zasłaniających
usta i nos.
Zasady rekrutacji
1. Zapisy na ferie odbywają się w dniach 22 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. do godziny
15:00.
2. Uczestnicy ferii są zgłaszani do udziału w zajęciach przez rodziców/prawnych opiekunów
poprzez zgłoszenie telefoniczne nr tel. 16 628 44 04 wew. 29 .
3. Rodzic/prawny opiekun każdego z uczestników ma obowiązek podpisać zgodę uczestnictwa w
zajęciach organizowanych przez Muzeum.
4. Organizator przewiduje stworzenie listy rezerwowej na etapie rekrutacji według kolejności
dostarczonych zgłoszeń w przypadku wyczerpania liczby miejsc.
Opłaty
1. Uczestnictwo dziecka w feriach jest odpłatne. Jednorazowy wstęp jednej osoby kosztuje 4 zł.
Możliwość wpłaty jednorazowej lub za każdy dzień z osobna.
Rezygnacja
1. Rezygnacje w formie telefonicznej przyjmowane są najpóźniej do dnia 11 stycznia 2021 roku.
Informacje organizacyjne
1. Ferie będą fotografowane oraz filmowane na potrzeby Muzeum, fotorelacja może być
umieszczona na stronie Muzeum oraz profilu facebookowym.
2. Ferie realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez organizatora programem zajęć.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może
być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora, np. w razie deszczu, bardzo ostrego
mrozu.
4. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów prowadzących zajęcia oraz
kierownika ferii według programu.
5. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do
miejsca ferii i z powrotem.
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia na zgodzie
na udział niepełnoletniego uczestnika w zajęciach w przypadku: samodzielnego powrotu do
domu dziecka w wieku powyżej 7 lat bezpośrednio po skończonych zajęciach.
7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć dziecko każdego dnia ferii bezpośrednio
do miejsca prowadzenia zajęć w wyznaczone miejsce zbiórki i zgłosić odnotowanie obecności
dziecka do instruktora. Opuszczenie miejsca prowadzenia zajęć przez dziecko lub pod opieką
uprawnionej osoby (zgodnie z oświadczeniem rodzica) jest możliwe po zgłoszeniu
i odnotowaniu tego faktu u instruktora prowadzącego.
8. Organizator nie zaleca przynosić na miejsce ferii cennych urządzeń i przedmiotów
wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze
odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie ferii oraz za
zniszczenia rzeczy należących do uczestników – odpowiedzialność rodziców.
10. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika ferii jego rodzice/opiekunowie
mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
11. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów
o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
12. Uczestnicy ferii nie mogą posiadać przy sobie jakichkolwiek leków, z wyjątkiem tych, które
rodzic/opiekun zgłosił i uzgodnił z organizatorem.
13. W związku z prowadzeniem zajęć przez 2 godziny w plenerze, zaleca się zapewnić dziecku
odpowiedni ubiór – wygodne i ciepłe: kurtki i buty, czapki, szaliki i rękawiczki.

