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ZASADY UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH
1. Letnie Warsztaty Graczy są formułą zajęć dla dzieci w wieku 6-15 lat organizowanych

przez firmę CUBE Anna Bobrowska, z siedzibą w Poznaniu,
os.B.Chrobrego 8 NIP: 972-057-53-48. Warsztaty odbywają się w sklepie CUBE
przy ul.Grochowe Łąki 5 w Poznaniu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca
zajęć, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów dzieci.
2. Tydzień Warsztatowy trwa pięć dni. Od poniedziałku do piątku. Zajęcia prowadzone
są w godzinach 9.00-15.00. Dzieci pozostają pod opieką animatorów w g.8.30-
16.00
3. Opiekunowie na Warsztatach dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom
jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu
grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.Wszyscy
uczestnicy warsztatów podczas ich trwania są zobowiązani przestrzegać poleceń
opiekunów.
4.Uczestnicy Warsztatów mają prawo do:
- spokojnego wypoczynku
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas turnusu
- korzystania ze wszystkich atrakcji, gier i materiałów dla nich przygotowanych
- wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu
5.Uczestnicy Warsztatów mają obowiązek:
- przestrzegać regulaminu Sklepu oraz zasad uczestnictwa w Warsztatach
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.
- trzymać się blisko grupy i opiekunów
- słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna
- szanować cudzą i osobistą własność
- doceniać i szanować pracę innych
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych
w stosunku do uczestników (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników
Warsztatów oraz niezwróceniem płatności za niewykorzystaną część turnusu) w
przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa.
Za szkody materialne powstałe w wyniku nie wykonywania lub wbrew poleceniom
animatorów, odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie dzieci.
6. Dzieci po zakończonych zajęciach odbierają rodzice, prawni opiekunowie, lub
osoby przez nich wskazane na piśmie. Pracownicy Cube mają prawo zażądać
okazania dowodu osobistego od osoby odbierającej dziecko z zajęć
7. Animatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, z
którymi dzieci przychodzą na zajęcia, a które nie zostały zdeponowane u
prowadzących.
8. Rezygnacja z uczestnictwa, w trakcie trwania Turnusu Warsztatów nie
upoważnia do zwrotu opłaty uczestnictwa.
9. Wpłacany w celach rezerwacji miejsc zadatek ma charakter bezzwrotny.
10. Opłata za udział w warsztatach obejmuje koszt: opiekuna, miejsca,
wszystkich materiałów potrzebnych do zajęć (z wyłączeniem pędzelków
modelarskich), obiadu oraz ubezpieczenia.


