
REGULAMIN FERII ZIMOWYCH  

30 stycznia – 3 lutego 2023 

organizowanych przez Węgorzewskie Centrum Kultury 

Opiekunowie na feriach dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak 

najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy 

oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

1. Ferie organizowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat w Klubie Garnizonowym przy ul.  

Bema 7 w Węgorzewie, sala nr 111. 

2. Uczestnicy ferii przebywają pod opieką instruktorów w godzinach 10.00 – 14.00 

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

4.  Uczestnicy ferii mają prawo do: 

a)  uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas 

ferii 

b) korzystania ze wszystkich urządzeń, sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

ferii 

5. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) słuchać i dostosować się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia 

b) z problemami zwracać się do prowadzącego zajęcia, 

c) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 

d) przestrzegać zasad bezpieczeństwa,  

c) brać udział w realizacji programu ferii 

d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne. Za umyślne spowodowanie szkody 

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

e) kulturalnie i grzecznie zachowywać się podczas pobytu w placówce (m.in. nie 

krzyczeć, nie biegać, nie przeszkadzać innym uczestnikom w zajęciach) 

f) nie przynosić rzeczy wartościowych, gdyż WCK nie odpowiada za ich zniszczenie 

lub kradzież 

g) nie używać na zajęciach telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych  

f)  mieć obuwie na zmianę 

6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, brak dyscypliny, niewykonanie poleceń 

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem,  

naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w feriach. 

7. Cena całkowita za udział uczestnika w feriach wynosi 300 zł (słownie: trzysta 

złotych).   



8. Koszt ferii obejmuje również wyjazd do Hop Ełk Park Trampolin dnia 2 lutego 

2023 r. bez wyżywienia oraz udział w Balu Karnawałowym. 

9. Uczestnicy ferii zobowiązani są do uiszczenia opłaty na konto WCK   

PKO BP 69 1020 4753 0000 0502 0006 0442  do dnia 25 stycznia 2023 r.  oraz 

dostarczenia Zgody. 

10.  Węgorzewskie Centrum Kultury prowadzi rezerwacje telefoniczne na ferie pod nr 

tel. 87 4272641.   

11. Zapisany uczestnik ferii nie może otrzymać zwrotu pieniędzy uiszczonych na ferie 

w razie rezygnacji z udziału lub innych przyczyn. Dopuszcza się za zgodą 

Węgorzewskiego Centrum Kultury  wskazanie innej osoby w zastępstwie. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

13. Zgoda na udział uczestnika w feriach jest jednoznaczna z akceptacją 

Regulaminu.  

14. Plan wyjazdu do Parku Trampolin:  

 Zbiórka  przy „Kurczaku” w Węgorzewie   o godz. 8.30. 

 Wyjazd o godz. 8.45 

 Udział w zabawach i warsztatach w Parku Trampolin  w godz. Od 10.00 do ok. 13.00 

Planowany powrót ok. godz. 13.30 

Odbiór uczestników do godz. 15.00 

15. Węgorzewskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

osobowe (w tym urazy, obrażenia i uszkodzenia ciała) i rzeczowe poniesione przez 

uczestników wyjazdu, a także za ich skutki wynikające z braku znajomości 

regulaminów, przepisów, zasad i warunków oraz wynikające z ich nieprzestrzegania, 

ponadto wynikających z siły wyższej, wyłącznej winy uczestnika, działania lub 

zaniechania osoby trzeciej, za którą WCK nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

 


