Regulamin
Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w warsztatach w ramach projektu pn.
„Kreatywne ferie z LEGO (Ferie 2019)” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju
Aktywność Zawodowej „EUROPA"- projekt współfinansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku.
Projekt jest realizowany w okresie od 21 stycznia 2019r. do 1 lutego 2019r. Obszarem działania projektu jest
miasto Białystok.
1.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Biuro Projektu Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i
Rozwoju Aktywność Zawodowej "EUROPA przy ul. Malmeda 1 w Białymstoku. Formularze zgłoszeniowe
dostępne są na stronie www.stowarzyszenieeuropa.pl
2. W projekcie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Białystok. W
ramach projektu wsparciem objętych zostanie 30 uczniów z miasta Białystok.
3. W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu (osobiście lub
drogą pocztową) następujące dokumenty (wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów):
a. Kartę – Zgłoszenie dziecka na ferie
b. Kartę kwalifikacją uczestnika wypoczynku
c. Regulamin Projektu
d. Oświadczenia
Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem zajęć oznacza
wykreślenie osoby z listy uczestników projektu.
4. Koszt uczestnictwa na półkoloniach „Kreatywne ferie z LEGO (Ferie 2019)” wynosi 204,70 zł (wpłata
rodzica/opiekuna)
5. Uczestnicy/uczestniczki w ramach projektu otrzymują bezpłatnie materiały dydaktyczne oraz mają
zapewnione wyżywienie: obiad dwudaniowy, podwieczorek, słodycze, woda
6. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik/uczestniczka otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte
umiejętności i kwalifikacje na warsztatach komputerowych z programowania robotów LEGO.
7. Zajęcia będą organizowane w terminie 21.01.2019 - 25.01.2019 (grupa I) oraz 28.01.2019-01.02.2019
(grupa II) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 na ul. Malmeda 1 w Białymstoku.
8. Każdy Uczestnik ma prawo:
- brać udział we wszystkich zajęciach programowych
- zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy oraz wyrażać publicznie swoje poglądy
- do radosnego i bezpiecznego wypoczynku
9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest:
- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w trakcie trwania wypoczynku
- stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów
- stosować się do poleceń wychowawców
- okazywać szacunek kolegom, wychowawcom i innym osobom starszym
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia lub
zdrowia innych, natychmiast poinformować o tym wychowawcę
10. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo rodzice
lub ich prawni opiekunowie
11. Rezygnacja z udziału w projekcie odbywa się bez restrykcji finansowych - rezygnacja w formie
oświadczenia, na piśmie powinna być dostarczona do siedziby Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i
Rozwoju Aktywność Zawodowej "EUROPA" osobiście bądź listownie (wzór oświadczenia znajduje się w
Biurze Projektu).

Białystok, dnia________________________

Podpis matki i ojca lub opiekunów dziecka __________________________

