R E G U LA M I N
Imprez organizowanych przez Nowodworski Ośrodek Kultury
w czasie wakacji i ferii

1. Prawo do udziału w imprezach organizowanych przez NOK mają, w pierwszej kolejności dzieci
i młodzież od 7 do 18 r.ż. zamieszkali w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Dopuszcza się udział w imprezach dzieci i młodzież zamieszkałą poza Nowym Dworem
Mazowieckim, w miarę wolnych miejsc - na trzy dni przed terminem realizacji imprezy i za pełną
odpłatnością za transport.
3. Prawo do udziału w imprezach bezpłatnych realizowanych na terenie Nowodworskiego
Ośrodka Kultury mają prawo wszystkie dzieci i młodzież bez względu na miejsce
zamieszkania.
4. Opiekę nad dziećmi podczas imprez organizowanych przez Nowodworski Ośrodek Kultury w
czasie wakacji i ferii sprawują pracownicy Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
5. Podczas warsztatów i zajęć stacjonarnych instruktor jest odpowiedzialny za uczestników tylko w
pracowniach i salach zajęć.
6. Podczas imprez wyjazdowych instruktor jest odpowiedzialny za uczestników od momentu wejścia
dziecka do autokaru, w trakcie wycieczki wyjazdowej i do momentu opuszczenia autokaru przez
dziecko.
7. Dzieci - uczestników imprez wyjazdowych - opiekunowie odbierają po powrocie z miejsca,
w którym wsiadały do autokaru. Dopuszczalny jest odbiór dzieci w innym miejscu po wyraźnym
poinformowaniu kierownika wycieczki przed odjazdem autokaru w trasę wycieczki.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w wykupionej imprezie odpłatnej zwrot wpłaconej kwoty
nie przysługuje, bez względu na przyczynę rezygnacji z udziału w imprezie.
9. W przypadku niezrealizowania imprezy odpłatnej z przyczyn obiektywnych, lub leżący
po stronie Organizatora, Organizator zwraca kwoty wpłacone na imprezę. Podstawę
wypłaty stanowi dowód wpłaty.
10. Rodzice i opiekunowie prawni zapisujący dzieci i młodzież na imprezy odpłatne mają obowiązek
poinformować Organizatora o chorobach przewlekłych uczestnika mogących mieć wpływ na
jego stan zdrowia podczas imprezy. Opiekunowie są zobowiązani do zaopatrzenia chorego
uczestnika w leki, jakie ten powinien regularnie zażywać w związku z chorobą.
11. Prace wykonane przez dzieci podczas warsztatów można odebrać w terminie wyznaczonym
przez instruktora zajęć. Po tym terminie prace przechodzą na własność Organizatora.

12. Podczas imprezy uczestnik bezwzględnie poddaje się poleceniom opiekunów.
13. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za spowodowanie przez swoje dziecko szkody
materialnej wynikającej z nie przestrzegania Regulaminu.
14. Wobec uczestnika zakłócającego porządek i spokój podczas imprezy, nie podporządkowującego
się poleceniom opiekunów - Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z udziału w
innych imprezach organizowanych podczas wakacji i ferii, bez zwrotu wniesionych wpłat na
imprezy, z których, w związku ze swoim zachowaniem, uczestnik został wykluczony.
15. Uczestnicy imprez oraz opiekunowie dzieci biorących udział w imprezach organizowanych
przez Nowodworski Ośrodek Kultury w czasie wakacji i ferii wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika przez Nowodworski Ośrodek Kultury z siedzibą w Nowym
Dworze Mazowieckim w ramach realizacji celów promocyjnych. Ponadto wyrażają zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego dziecka/ wytworów wykonanych przez niego
podczas warsztatów na potrzeby promocji utrwalonych na fotografiach, filmach lub w innej
formie stosowanej w mediach bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wykorzystanie wizerunku w dowolnych wydawnictwach oraz pod warunkiem
z0,achowania rzetelności w prezentacji tych materiałów.

