WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH W CENTRUM EDUKACYJNYM WPT:
1) Zgłoszenie Uczestnika odbywa się za pośrednictwem niniejszej Umowy – Zgłoszenia.
2) Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w godzinach 9.00 - 15.00 w Centrum Edukacyjnym WPT przy
ul. Duńskiej 9 we Wrocławiu.
3) Zgłoszenie jest jednorazowe, ze wskazaniem konkretnego dnia. Oznacza to, że Rodzic/opiekun
prawny zgłaszając Uczestnika, zapisuje go na konkretny jeden dzień wskazany w zgłoszeniu. Istnieje
możliwość zgłoszenia Uczestnika na więcej niż 1 dzień, wówczas trzeba wypełnić kolejne zgłoszenia.
4) Umowy – Zgłoszenia na każdy dzień będą do pobrania na stronie www.promath.pl w zakładce
„aktualności”.
5) Umowę – Zgłoszenie należy odesłać skanem na adres: biuro@promath.pl do godz. 15.00 na dzień
przed uczestnictwem w zajęciach. Np. zgłaszając Uczestnika na środę, należy do wtorku najpóźniej
do godz. 15.00 nadesłać Umowę – Zgłoszenie. Uczestnik nie zgłoszony dzień wcześniej, nie będzie
mógł wziąć udziału w ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH.
6) O przyjęciu Uczestnika na ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji przyjęcia
Organizator poinformuje drogą mailową.
7) W zajęciach mogą wziąć udział dzieci zdrowe. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest
poinformować Organizatora o istotnych informacjach dot. zdrowia Uczestnika, które mogą mieć
wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie pozostałych uczestników (choroby, alergie, itp.).
8) Organizator nie ma możliwości dydaktycznych i warunków przestrzennych do przyjęcia zgłoszeń
dzieci z dysfunkcjami narządów ruchu oraz wadami rozwojowymi.
9) Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zaopatrzenia Uczestnika w suchy prowiant na czas
pobytu i uczestnictwa w ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH. Organizator w trakcie dnia zapewnia
Uczestnikom wodę do picia oraz zupę. W przypadku nie wyrażenia zgody na posiłek, Organizator
prosi o zaznaczenie tego faktu przy zgłoszeniu w podpunkcie dot. uwag.
10) Rodzic/opiekun prawny odpowiada materialnie za szkody wyrządzone w trakcie uczestnictwa w
ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH przez zgłaszanego Uczestnika.
11) Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przestrzegania godzin zajęć świetlic ZAJĘĆ
ŚWIETLICOWYCH i punktualnego odbioru Uczestnika o godz. 15.00. Po tym czasie Organizator nie
zapewnia opieki i nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników.

REGULAMIN
ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W CENTRUM EDUKACYJNYM WPT:

1) Uczestnikami ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH mogą być dzieci w wieku szkolnym (z klas 1-6), zgłoszone
przez rodzica/opiekuna prawnego na podstawie Umowy – Zgłoszenia, które:
• Nie mają lekcji z powodu strajku nauczycieli.
• Nie mają zapewnionej opieki przez rodzica/opiekuna w trakcie strajku nauczycieli z powodu
czasu pracy.
2) Udział w ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH jest bezpłatny.
3) Czas przebywania Uczestnika w Centrum Edukacyjnym WPT może być zróżnicowany, jednak nie
może przekraczać czasu wyznaczonego przez Organizatora, czyli między godz. 9.00 a 15.00.
4) Organizator zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo poprzez stałą obecność kadry pedagogicznej.
5) ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE będą prowadzone w mniejszych podgrupach wyróżnionych z uwagi na wiek
Uczestników: pierwsza grupa dla Uczestników z klas 1-3, druga grupa dla Uczestników z klas 4-6.
6) Podczas pobytu w Centrum Edukacyjnym WPT Uczestnicy mają możliwość, czas i przestrzeń na
rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień, a także mogą wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach
edukacyjnych.
7) Grupa ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH może liczyć maksymalnie 25 uczestników.
8) Uczestnik ma obowiązek informować kadrę pedagogiczną o każdorazowym, nawet krótkotrwałym
oddaleniu się.
9) Uczestnicy mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie miejsca pobytu w trakcie zajęć
świetlicowych.
10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione na zajęcia, za
rzeczy osobiste uczestnika, ani za rzeczy które zostały skradzione, zniszczone lub pozostawione
podczas zajęć.
11) Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przyprowadzenia Uczestnika na zajęcia oraz odebrania go po
zajęciach. W przypadku, gdy Uczestnik ma zostać odebrany przez inną osobę niż rodzic/opiekun
prawny, powinno to zostać zgłoszone w podpunkcie dot. uwag w Umowie – Zgłoszeniu.

Ja, niżej podpisany akceptuję Regulamin ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH w Centrum Edukacyjnym WPT.

……………………..………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

………………………………………………………
(podpis Uczestnika)

