
REGULAMIN „Wakacji W MDK” 2020  
organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury przy Al. 29 Listopada 102 w Krakowie 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W AKCJI 

1. „Wakacje w MDK ” trwają od   30 czerwca do 24 lipca 2020 r. i są podzielone na 
tygodniowe turnusy. 

2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.  
3. Nauczyciele z MDK biorą odpowiedzialność za dzieci w godz. 9.00 – 15.00, prosimy 

o nieprzyprowadzanie dzieci przed czasem i punktualne odbieranie. 
4. Dzieci uczestniczą w zajęciach organizowanych w czterech kolejnych odcinkach czasowych:  

9.00 – 10.30, 10.30 – 12.00, 12.00 – 13.30, 13.30 – 15.00  
5. Dzieci podzielone są na 3 lub 2 stałe grupy po 8 osób  (nie ma możliwości zmiany grupy). 
6. MDK zastrzega sobie możliwość reorganizacji zajęć do 2 grup po 12 osób z zachowanie 

zasad bezpieczeństwa. 
7. Grupy przemieszczają się tylko pod opieką nauczyciela. 
8. Szczegóły dotyczące przebywania na terenie MDK, regulują „Procedurach bezpieczeństwa 

i zasad higieny w Młodzieżowym Domu Kultury al. 29 Listopada 102 w Krakowie 
w warunkach epidemii COVID-19” 

 
 

ZASADY REKRUTACJI 
 

1. Udział w „Wakacjach w MDK ” jest dobrowolny. 

2. Uczestnikami „Wakacji w MDK” mogą być dzieci uczęszczające do szkół podstawowych 

w wieku od 7  - 10 lat .  
3. O przyjęciu na zajęcia w ramach „Wakacji w MDK” decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Zapisy na „Wakacje w MDK” prowadzone są w sekretariacie w godz. 9.00 – 19.00 

w dniach: od 15 czerwca 2020 r. dla uczestników zajęć w MDK oraz od 18 czerwca 2020 r. 
dla pozostałych chętnych. 

5. Zapisy odbywają się na podstawie złożonej osobiście wypełnionej i podpisanej przez 
Rodzica/Opiekuna prawnego „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku” (do pobrania 
na stronie www.mdkna102.krakow.pl) oraz dokonanej wpłaty do 3 dni od daty zapisu 
(dofinansowanie akcji ze strony uczestnika wynosi 60 zł za tydzień). 

6. Konto: 15 1020 2906 0000 1002 0356 7773, Tytułem: wpłata na cele statutowe MDK, 
imię i nazwisko dziecka, termin, Adresat: Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 102, 
31-406 Kraków. 

7. Oprócz karty uczestnika składanej w dniu zapisu, należy wypełnić też „Oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego w sprawie uczestnictwa w zajęciach w warunkach epidemii 
COVID-19”, i dostarczyć w pierwszym dniu przyjścia dziecka na zajęcia, bo będzie ona 
podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia. Bez w/w dokumentów dziecko nie będzie 
przyjęte na zajęcia. 
 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 
 

1. Dzieci uczestniczą w zajęciach zgodnie z programem dnia.  
2. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń nauczycieli i zachowywać się  

w sposób nieutrudniający innym udziału w zajęciach. 

http://www.mdkna102.krakow.pl/


3. W przypadku naruszania zasad bezpieczeństwa oraz nagannego zachowania przez dziecko, 
zostanie ono pozbawione możliwości dalszego udziału w „Wakacjach w MDK”. W tym 
przypadku rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka z MDK. 

4. Rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do pokrycia kosztów naprawy szkód 
wyrządzonych przez dziecko. 

5. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyjścia poza teren MDK 
oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia dziecka. 

6. Samodzielny lub  wcześniejszy powrót dziecka do domu z MDK jest możliwy na podstawie 
pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego zawartych w „Karcie kwalifikacji uczestnika 
wypoczynku” 

7. W przypadku uczestników wymagających regularnego podawania leków należy 
bezwzględnie skontaktować się z kierownikiem akcji. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych „Regulaminu Wakacji” oraz 
„Procedur Bezpieczeństwa i zasad higieny w MDK podczas pandemii COVID-19” 

9. Zapisanie dziecka na zajęcia  „Wakacje w MDK” jest  równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu 

 

Organizatorzy 


