REGULAMIN
Jednodniowe
Letnie Warsztaty
Taniec i Akrobatyka LAND 2019
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Jednodniowe Letnie Warsztaty Taniec i Akrobatyka LAND 2019 odbywają się w godz. 8.00–17.00 i są kontynuacją
programu realizowanego w ciągu roku szkolnego.
Terminy:
 24 czerwca
 26 sierpnia
 25 czerwca
 27 sierpnia
 26 czerwca
 28 sierpnia
 27 czerwca
 29 sierpnia
 28 czerwca
 30 sierpnia
2. Każdy dzień stanowi odrębną ofertę zajęciową, zapisy są przyjmowane przez formularz na wybrany dzień warsztatów
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do miejsca realizowania warsztatów do
godz. 9.00 i odbioru dziecka do godz. 17.00.
4. Warunki uczestniczenia w programie:
 wypełnienie formularza zapisu w formie elektronicznej na wybrane dni warsztatów
 wpłacenie składki za warsztaty
 złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika
5. Uczestnik programu otrzymuje obiad dwudaniowy i wodę nie gazowaną.
6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania
lekarskie są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku przygotowanego w domu.
7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój do zajęć tanecznych i akrobatycznych.
8. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o
naruszaniu zasad bezpieczeństwa i postanowień niniejszego regulaminu. Nieodpowiednie zachowanie może być
powodem wykluczenia dziecka z udziału w warsztatach.
9. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
10. Uczestnikom programu nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu realizacji programu bez wiedzy i zgody
instruktora.
11. Organizatorem warsztatów jest Klub Sportowy „HAND to HAND 1”

OBOWIĄZKI
Uczestnik programu ma obowiązek:
1. Przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Przestrzegania zasad poruszania się na drogach.
3. Przestrzegania regulaminu przeciwpożarowego.
4. Przestrzegania regulaminu zajęć Zespołu Tanecznego „HAND to HAND”.
5. Stosowania się do ramowego planu dnia (punktualność).
6. Utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia programu oraz dbania o powierzone mienie.
7. Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia
sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia poinformowania wychowawcę.
8. Wykonywania poleceń instruktorów, trenerów oraz opiekunów.
9. Dbania o dobre imię Zespołu Tanecznego „HAND to HAND” oraz godnego reprezentowania postawy tancerza.

PRAWA
Uczestnik programu ma prawo:
1. Uczestniczyć w warsztatach.
2. Zwracać się do instruktorów, trenerów i opiekunów w sprawach osobistych i koleżeńskich.
3. Zgłaszać wnioski dotyczące realizacji warsztatów.
4. Korzystać z sal i urządzeń do ćwiczeń jedynie za zgodą i w obecności instruktora, trenera.
5. Używać telefonów komórkowych jedynie w wyznaczonych godzinach.
6. Opuścić miejsce realizacji programu zgodnie z wypełnioną deklaracją w karcie uczestnika.

Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować następujące konsekwencje:
1. Upomnienie.
2. Niedopuszczenie do udziału w warsztatach.
3. Nagana z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych.
Decyzje o zastosowaniu powyższych punktów podejmuje instruktor/trener. Od decyzji instruktora/trenera można się
odwołać, w ciągu jednego dnia od daty otrzymania decyzji, do organizatora.

