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Regulamin uczestnictwa w zajęciach 

“Planeta Ziemia artystycznie i ekologicznie”  

Zima w mieście - półkolonie w Domu Kultury Zacisze  
organizowanych przez Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  

 
1. „Planeta Ziemia artystycznie i ekologicznie” Zima w mieście - półkolonie w Domu Kultury Zacisze zwana dalej Półkolonie to 

oferta zajęć adresowana do dzieci w wieku 6-12 lat. 

2. Program Półkolonii obejmuje 5 dni zajęciowych w terminie 31.01.2022-4.02.2022, realizowany jest w godzinach 7.30-16.30 i 

obejmuje warsztaty z instruktorami oraz zajęcia z wychowawcą. 

3. Przedmiotem sprzedaży jest jeden 5-dniowy program w cenie 330 zł. Sprzedaż pojedynczych dni warsztatowych zostanie 

uruchomiona w pierwszym dniu jedynie w przypadku wolnych miejsc.  

4. Zapisanie na zajęcia jest możliwe poprzez rejestrację uczestnika na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl lub 

www.strefazajec.pl i dokonanie wpłaty. 

5. Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Warunkiem niezbędnym jest wypełnienie i podpisanie „Karty Kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii zimowych w Domu Kultury 

Zacisze” stanowiącej załącznik do regulaminu przez rodzica/opiekuna oraz dostarczenie jej do kasy DK Zacisze maksymalnie do 

17.01.2022. 

7. Organizator może odmówić zakwalifikowania uczestnika bez podania przyczyn po przeanalizowaniu Karty Kwalifikacyjnej. 

8. W razie rezygnacji lub choroby uczestnika dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi. Zwrot jest możliwy jedynie w przypadku: 

a) zaproponowania innej osoby na swoje miejsce, 

b) potwierdzenie udziału przez dokonanie wpłaty przez osobę z listy rezerwowej.  

9. Ewidencja obecności odbywa się poprzez sprawdzenie przez wychowawcę grupy listy obecności.  

10. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP oraz poleceń wychowawcy, 

instruktora/uprawnionego pracownika DK Zacisze.  

11. Warunki i zasady bezpiecznego korzystania z oferty DK Zacisze określa Regulamin Bezpieczeństwa 2021/22. 

12. Na terenie DK Zacisze mogą przebywać tylko uczestnicy półkolonii. Rodzice proszeni są o ograniczenie do niezbędnego 

minimum czasu przebywania w DK Zacisze.  

13. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z DK Zacisze są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie 

podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji . 
14. Uczestników obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Maseczka może zostać zdjęta dopiero w Sali zajęć. Uczestnik zapewnia 

maseczkę we własnym zakresie.   

15. Zalecane jest zachowanie dystansu społecznego 1,5 metra.  

16. Uczestnicy zobowiązują się do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (w szczególności przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety) lub dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji rąk.  

17. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się w widocznym miejscu na każdym piętrze i w każdej pracowni.  

18. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii w 

przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, 

biegunka, wymioty lub wysypka). 
19. Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 

wszyscy uczestnicy półkolonii będą mieli wykonywany pomiar temperatury przy wejściu do budynku DK Zacisze. W przypadku 

wystąpienia temperatury 37,5⁰C lub wyższej, uczestnik nie zostanie wpuszczony na zajęcia. 
20. DK Zacisze zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych 

podczas warsztatów dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych oraz umieszczenie na stronie internetowej 

www.zacisze.waw.pl, na stronie Facebook oraz YouTube, zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity – D.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ze zmianami). 

21. Istnieje możliwość zamówienia obiadów w Zacisze Cafe. Zamówienie posiłków może być osobiste/telefoniczne z jednodniowym 

wyprzedzeniem. Istnieje również możliwość kupienia dań, które są w stałej ofercie Zacisze Cafe: zapiekanka, hot-dog, tortilla. 

22. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor DK Zacisze. 

23. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki. 
 

Koordynatorem „Półkolonii w Domu Kultury Zacisze” jest Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska 

k.tumilowicz@zacisze.waw.pl 

Kierownikiem „Półkolonii w Domu Kultury Zacisze” jest Katarzyna Olk  

k.olk@zacisze.waw.pl 
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